
XI* jaro. N° 164 (S) * Duonmonata * JO marto 1914

de UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

«IARA A B O N O  I R E K L A M O
OjiILluj. a ld o n . . . . . . .  5 .— Frankoj (2.— Sm.) S Reklamo (I linio aŭ gta spaco). . . , 0.80 Fr. (O .20 Sin.)
L a t a s  « M ia »  . . . . . . . .  6 .2 6  F ranko j (2.50 Sm.) i  Anonceto (I Hato: IO vortoj) . . . .  0 .40 Fr. (0.16 Sm )
Svisa p o litk a  konto 1.824.— Oni akceptas nur tutjarajn abonojn. J K o m p o n d a d o  (I en sk ribo ) ....................... 0 .50  Fr. (O 20 Sm.)

Im abonoj komencigas d* Ui i* de tia  monato '  j Rabatoj: 4 enpresoj IO V ; 12 enpresoj 25 % ; 24 enpresoj SO 7»

D irek to ro : H E C T O R  H O D L E R  —  R edaktejo  & A dm inistrejo : IO, rue de la Bourse, G E N Ĉ V E  (Svisujo)

Bileto tte blankbarbulo, Th. Car 
Kroniko.
Esperanto -Kongresoj.
Deka Kongreso de Esperanto. 
D iversioj. — Tra la gazetaro

U. E. A.*

Oficiala informilo.
Novaj Delegitoj.

Pri Tolstoj, la edukisto-verkisto, H- Steinberg.

Socia V ivo:
Nuntempa Maroko kaj ĝia evolucio, P. Duchesne*Foumet 
Casado en Parano, T. Chrostowski.
La intemacia fervoja transportado de sendejoj, lin.
La sep modernaj mirindajoj, A. R.
Notoj.

L ite ra to ro :
Tra Ui Esperanta Literaturo, Vetado.

Reciproka informado 
Alvokoj.

NUNTEM PAĴOJ kaj dezirinda, kaj p ro  tio  ia vivo estas vivinda malgraŭ 
ĉiuj siaj m alb ona jo j;  po r  ia alia la bonaĵo j de ia vivo ne 
egaligas kaj ne egaligas la m a lb o n a jo j^  la tuta sum o estas
io m albona kaj maldezirinda, kaj pro  tio  la v ivo ne  esias 
vivinda. Krom tiu fundam enta  diferenco la filozofio disfalas 
en  kelkajn iaŭcele, laŭm etode  diversajn skotajn s istem ojn . 
Ke Tolstoj ne  estas filozofo en tiu ĉi scienca senco, en tiu 
ĉi kvazali akadem ia senco, tion  pruvas ia fakto, ke li mem 
nek form is s is tem on, nek apartenas  al iu ajn skolo  d e  la 
filozofio. Tam en li traktis filozofiajn p ro b le m o jn ; aii plivere 
pli ol traktante ilin, li kvazaŭ don is  ilian so lvon , ne science 
esploratan, sed profete a n o n c a ta s

Li vere estas p o e to  I Kaj kiel poe to  li so lv is  filozofiajn 
p ro b lem a jn  ita j aa o n r i s  proletajn  postu lo jn , per siaj g randaj 
kaj gravaj poeziaj verkoj. La poez io  estas a rto  — kaj Tolstoj 
m em  Ĉiam konsciis  sin artisto.

Ju  pli g randa  estas hom o, d e s  pli komplika ĝia  evoluo , 
Kaj ju  pli komplika la evo luo , des  pli malfacile estas studi 
ĝin. P ri Tolsto j an taŭ  Ĉio oni devas konsideri, ke li estis 
Ruso. Kiu volas kom pren i lian veran gravecon , tiu devas  
elimini Cion nur kom unrusan , ne m em personan . Lin Cirkazia 
la rusa kulturo, kiu destinis lian tu tan evo luon  kaj kiun 
koncernis lia tu ta  verkado. Tam en Ĉie elkreskis supera lja 
g randa  personeco , modife, gvide. Kaj tiu ĉi gv ida  p e r s o n e c a  
havas valoron ankaŭ e k s t e n s a n ,  tu thom aran.

D u lu m igo jn  ni v idas en  lia evo luo , kiujn am baŭ bone 
m ontras kaj klarigas lia rilato al la landa, t. e. la greka- 
katolika eklezio . Li forlasia la patran  re lig ion  por tu te  libere 
ekkoni la m ondon  kaj p o r  a lproprig i al si la okcidentan  
sciencan k u ltu ro n ; kaj p o s te  li ree forlasis tiun sciencan 
kulturon p o r  ekstarig i el la m alnovaj formoj kaj maIfrelaj 
koloroj la puran  an tikvan  kristanecon. U  m em  priskribis

la edukisto-verkisto



sian tiun Ĉi evoluon en sia bon- kaj malbonfama «konfeso- . 
Jen lia reveno el la okcidenta kulturo ĝis al la malkultura 
stato de rusa kampulo. Lin ekkaptis la problemo pri la 
senco de la vivo. Oni ekkonas lian dependecon de Schopen- 
hauer, de ia pesimisma filozofo, kiu estris la okcidentan 
kulturon de tiu tempo. Sed Tolstoj ellevis sin el tiu okci
denta kuluro; kaj kio lin ellevigis, estis tiu demando pri 
la feliĉo, tiu problemo pri la senco kaj la celo de la vivo.

Kiel la persono Ĉefa en «Anna K arenco“ li estis vagade 
kureginta, timante sin mem, por serei la feliĉon. Estis la 
fakto de la morto, kiu ekkaptis lin. Kia ajn estas nia opinio 
kaj kredo, nia vivado kaj agado, ni kreas, estigas ion, kion 
ni estos forlasantaj; kaj kvankam ĝi estos fruktodona al 
aliaj, tamen ankan tiuj devos morti, kaj finege ĉio estos 
finita! Li priskribas, kiel arbo estas faligata, kiel bovo estas 
buĉata, kiei rusa nobelo en Italujo estas je ftizo malkreskanta 
al la morto — kaj li demandas: kies morto estas la plej 
terura ? Certe la morto de la plej kulturiĝinto, de la hom o! 
Do, ĉar la tuta okcidenta kulturo kun ĉiuj ĝiaj institutoj kaj 
produktoj ne povis respondi kontentige al li tiun demandon 
pri la feiiĉoj, tial li ekrifuzis, malkonsentis tutan tiun ĉi 
kulturon. Kaj en konsekvenco de tiuj pensoj li ĉesis servi 
tiun kulturon, servi Ja arton. Li sin donis plu nur al edukado 
de la homoj. Kaj tiam li ekkomprenis ankaŭ la sencon de 
la vivo: la grandan, pli vere la absolutan malraciecon 
de la homo. Tiun ĉi malraciecon de la homa koro ne 
povas respondi kaj kontentigi la racio, sed nur la homa 
koro mem. Nur tiam gojo trankviligas la homan koron, 
kiam la soleco, kiun ĝi suferante supozis, ne ekzistas. Se 
ni scias nin estantaj en iu senlima, senfina tuto, tiam ni 
mem estas senfinaj! Tio ĉi estas la radiko de kristanismo, 
kiu tiom malsimilas la historian kristanecon, ke Tolstoj, 
edukonte tiun kristanecon al sia kristanismo, nepre bezonis 
radikalan aliformigon.

La opinio pri io senlima, senfina, kio enhavas nin ĉiujn, 
ne nur kaptis lian intelekton kaj kondukis ĝin al la certeco 
pri tiu vivo: ĝi kaptis ankaŭ lian koron kaj kondukis ĝin 
al senlima amo pri tio senfina. Li, la riĉegulo, izolis sin 
en la memvolan solecon de sia patra posedajo. Kaj al tiu 
Ci rusa kamparano, kiu li fariĝis, la problemoj pri la senco 
de ta vivo, la demandoj pri la feliĉo estis solvitaj, aŭ pli- 
ĝuste li tute ne konis ilin plu! Li ne malvidis ia limojn 
kaj la barilojn de la rusa kampulvivado, gian malvastecon 
de ia horizonto kaj unuflankecon de la spirito; li ja penadis 
la duonon de sia vivo por eduki la rusan kampularon. 
Tamen la ilustrajo, kiun Tolstoj skizis pri la estonteco, estas 
nura abstraktaĵo de la rusa kampula vivado sed ĝi estas 
idealigita, kaj kiel idealigita ilustrajo ĝi ne koincidas je la
realeco.

Tolstoj similas al la germana poeto-filozofo Nietzsche, 
kiu same devenis el la scienca kulturo de la tempo kaj 
same forlasis ĝ in ; tamen ne por reiri al la antikvaj tradicioj, 
sed por neniigi kaj ekdetrui ĉiujn tradiciojn kaj automatojn 
kaj anonci ion tute novan: la kulturon de la «superhomo". 
.La homo ne estas fina celo en la evoluado de la mondo, 
li estas nur transira ponto al la superhomo.* Ankaŭ Nietzsche 
estis poeto, kiu profete anoncis sian filozofion. „Mi kom
prenigas al vi la superhomon. La homo estas io, kio estu 
subigata. Kion vi faris, por subigi ĝ i n ? . . .  Jen mi kom
prenigas al vi la superhomon. La superhomo estas la senco 
de la tero. Via volo d iru: la superhomo estu la senco de 
la tero! Mi petegas vin, miaj fratoj, restu fidelaj al la tero 
kaj ne kredu al tiuj, kiuj paroladas al vi pri ĉielaj esperoj.. . .  
Ne nur pluen plantu vin, sed supren! Soifo de la kreanto, 
saĝo kaj sopiro al la superhomo: diru, mia frato, Ĉu tio 
estas via volo a! e d z ig o ? . . .  La feliĉo de la viro estas: 
mi volas; la feliĉo de la virino: li volas*.— Sed kia mal-

S O C IA  V IVO

' Nuntempa Maroko kaj gia evolucio
i

Maroko, antikva Maroko, tiu fermita kaj .de jarcentoj 
sensanga' lando, estas malaperanta. For estas nun tiu poste
signo de 1'estinteco, tiel strange sidanta Ĉe la pordo de 
Eŭropo. Sufiĉis kelkaj traktatoj,- keikaj'internaciaj interkon
sentoj. Nuntempe, lando ne povas resti ekster la tutmonda 
vivo. Tio sendube estas necesaĵo de la moderna tempo.

Nun, Maroko estas malfermata al la fremdaj influoj kaj 
energioj; rapida estos gia transformilo. Tial, la vojagantoj 
ŝatantaj p ito reskajn  aŭ sin interesantaj pri kolonia vivo 
nun ĝin vizitu. Ekzistas tie, tute proksime de Francujo 
ankoraŭ netuŝita fremda mondo, kiun oni devas vidi antaŭ 
ol la europa influo forprenos parton de ĝia propra karaktero.

Baldaŭ finitaj estos la vojaĝoj kun karavano, ĉevalo aŭ 
mulo, ĉe kiuj oni ĉiutage devis halti post peniga tridek- 
kilometra irado. Oni nun konstruas vojojn, kie veturas aŭto- 
mobiloj. Finita la kampado sub la tendo, kiun oni starigas 
post la tagvojo. Laulonge de la ŝoseo kuŝos hoteloj. La 
ĉaroj aŭ transport-aŭtomobiloj, poste la fervojoj, iom post 
iom anstataŭos la kameltransportadon.

Tiuj transformigoj de la ekonomia vivo grade mo
difos la tiel originalan aspekton de la lando. Oni tamen 
ne kredu, ke Maroko estas tiel facile impresebla de la 
fremdlanda agado. Sub la influo de pli potenca civilizacio, 
iuj landoj rapide perdas sian animon, aliaj ĝin konservas, 
eĉ kiam ili akceptas novajn kutimojn kaj socian organizon. 
Tiel, Japanujo, alpreninta la europan industriemon, tamen 
konservis propran karakteron kaj mentalecon. Sajnas, ke 
tiel ankaŭ estos Maroko, eble je malpli alta grado.

Ni rememoru la jarcentan rezistadon de la Berberoj kon
traŭ la sinsekvaj invadoj. Tiu inteligenta, laborema, sen
dependa sed ne malamika raso, estas la fundamento de ja  
logantaro. Tre admirataj de la francaj oficiroj ili estas tiel 
pro sia fizika harditeco kiel pro sia inteligenteco pri la 
strategiaj demandoj; la eŭropajn komercistojn kaj inĝe- 
nierojn ili surprizas pro sia miriga komprenemo pri niaj 
plej modernaj progresoj. Tiu logantaro havas propran indi
viduecon, kiun oni povos nek forigi, nek perforti. Eĉ Sajnas, 
ke en tiu lando nenio daŭra estas farebla sen profunda 
kono pri la enlandulo aŭ sen lia kunlaborado. Tio rezultas 
tiel de la individua sperto de la europanoj establigitaj en 
Maroko, kiel de la nova aŭ malnova historio pri la franca 
politika agado en tiu lando.

Bedaurinde, oni en Francujo ankoraŭ multe iluzias. Kvan* 
kam ĝi estas nova lando, Maroko ne estas tia virga lando, 
kie la koloniano nur bezonus konduki la europan plugilon 
sur tero ĝis tiam supraje kulturita. 6 i  entute ankaŭ estas 
nek riĉa, nek facile ekspluatebla lando, kie la abundeco 
de la produktado permesus ĉian maltiman entreprenon. Ĝi 
tamen estas lando promesplena, sed oni nepre malkuraĝigu
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Ĉiujn frumaturajn entreprenojn de bornoj, kiuj ne antaŭ  vidas
Ia kom plikecon de  la e lem entoj prikonsiderataj.

Ge on u  p un k to  speciale vigla estis  la europa invado, 
n o m e  ĉe Casablanca. Tiuj, kiuj —  kiel ni —  vidis tiun 
urbon en  la m om ento  kiam ĝin  okup is  la franca militistaro 
je  190 7 , malfacile rekonus ĝin. Certe, p ro  m anko de  haveno, 
la m arbordo  ankoraŭ estas n e g a s t ig e m a ; en lastjara aprilo 
n i kalkulis ĉirkaŭ tridek ŝipoj, kiuj estis  senm ovig ita j en la 
r o d o ;  ili ne  pov is  alterigi p ro  la ondego j,  kiuj frapŝaŭm- 
iĝis l a l o n g e  d e  la m arbordo. P o r  ke ia barkoj povu  preni 
al si kaj alterigi vo jaĝanto jn  kaj t r a n s p o r t a j n ,  on i devas 
atendi ĝ is  ia m aro kvietigas. En la lasta vintro keikaj ŝipoj 
restis tiel dum  unu m onato , esperante  de  tago  ai alia ian 
favoran ekkvietiĝon.

M algraŭ tiu tre malfavora situacio —  similan cetere havas 
Ĉiuj havenlokoj de la m arbordo  —  Casablanca, okupita  de 
Francujo je 1907  f a r iĝ i s —  ho, m istero  de  la po litiko! -~  
la bazpunk to  de  la franca okupado  en M aroko, kiun oni 
tamen prave prezentis  kiel la naturan sekvon de Alĝerio. 
ĉ iu j  korpusoj irantaj al aŭ revenantaj d e  M aroko, Ĉiuj p rov i
z a j ,  ĉevaloj, municioj, pasas tie. T io  kauzas konstantan 
m ovadon , kiu konsiderinde pligravigis Casablanca. Novan 
vivon havas la urbo  duonru in ig ita  antaŭ ses  jaroj, e lrabad
i s ,  m ontrin ta  tiam el renversitajn dom ojn  kaj m urojn  fenditajn, 
aŭ nigrigitajn  de la fumo.

La m alnova indigena urbo  estas purigita, la Cefaj stratoj 
estas lumigitaj kaj pavimitaj. Ekster la rem paroj, sur la tero 
iam trabalaita de  la kugloj, konstru igas nova urbo. Oni kon
struas Stonajn dom ojn  laŭ eŭropa m o d o ; oni s tarigas funda
m ento jn  tie, kie iam estis faritaj fosajoj p o r  akcepti la 
kadavrojn rapide kolektitajn en la urbo  aŭ  ĉe la remparoj. 
Sed  oni ankoraŭ pli spekulacias ol oni konstruas. Ĉiuj ĉir- 
kaŭurbaj terspacoj estas de  longe akaparitaj. Oni verkas 
p lanojn , desegnas  stratojn, partigas, kaj a tendas aĉetonton 
konservante  altajn prezojn. La terspekulacio estas ia Cefa 
ok upo  de  la aferistoj en C asab lanca : senfrukta ag ado  ĝi 
estas, ĉar ĝi ne  sole ne  valorigas la landon, sed  kontraue 
haltigas aŭ malfaciligas g ian  valorigon, tial ke ĝi m allogas 
aĉetantojn seriozajn kaj kapablajn ion fari. Flanke de la 
spekulacia agado , ekzistas ankaŭ komerca agado , sed ĝi 
plejparte estas tiel nenatura kaj senfrukta kiel la alia. En 
lando, kiu ne ankoraŭ ion produktas, kio respondas la 
bezonojn  de  eŭropano , oni kom preneble  devas importi ĉion 
necesan por la kvindek mil so ldatoj, iliaj edzinoj, se  ili 
havas, la Ĉevaloj, muloj, ktp. Sed  nedub inde  estas, ke tiu 
komerco —  tre gajn iga  pro  la alta vendprezo  de  la kom erc
a j  —  ne  estas fruktodona, ĉar, ĉe am baŭ okazoj, la profito 
estas deprenata el m ono  im portita el Francujo, kaj sekve 
tiom  pli m ulte p ligrandigas la Ŝuldon de  M aroko aŭ la 
francan kapitalenm eton en tiu lando. Ĉar oni baldaŭ sendos 
novajn  kapitalojn, e lspezos 5 0  milionojn, sekvotajn de aliaj, 
po r  konstrui havenon, oni daŭras plifortigi tiun suprajan 
kom ercan m ovadon , kiu daŭros tiom , kiom  estos  importataj 
la francaj kapitaloj. K om preneble, tio okazas en Ĉiu lando, 
kiun oni celas valorigi. Oni antaŭprofitas la estontecon. La 
publika aŭ  privata iniciato konstru igas en Casablanca eu ro 
pan urbon, kiu m ulte  superas la nunajn  bezonojn . Se la 
lando prosperas, tio  estos  plene pravigita. Tie staras la 
dem ando . Sed nuntem pe, nek la publikaj, nek la privataj 
e n te p re n o j  ion faris po r valorigi la landon. La interna 
kom erco restis kiel a n ta ŭ e ; ĝia sum a cifero ne  p lig rand ig is ; 
la m etodoj ne  Sangigis.

Laŭ nia opinio , tre eraras la persono j, kiuj el la nuna 
agado  en  Casablanca konkludas al brila estonteco  de la 
nova  protektora to . Tiu ag ado  estas sen rilato kun la propraj 
rim edoj de la lando. Tie, kie la kanono  breĉis en malnova 
M aroko, oni konstruis la fundam enton  de  u rbo , el kiu oni

esperas radiigi la francan influon ankoraŭ ne firman ekonom ie 
t kaj po li t ike ; tio es tas  n u r  fasado laŭ kiu oni ne povas 

jug i la landon m em , nek g ian  ankoraŭ necertan riĉecon, 
nek gian ekonom ian es to n teco n ; Casablanca esprim as nur 
esperojn.

Sed trans tiu fasado on i povas nun  rigardi la realecon, 
kaj po r  tio  vojagi internlande. Altiritaj de  la grandega 
reklamo farita pri M aroko, multaj francoj tien venas. Flanke 
de  spekulaciem a© ], oni trovas multajn dez ir in d u lo jn : francaj 
industriistoj, kolonianoj c! Alĝerio kaj Tunizio, llia preskaŭ 
unuanim a im preso estas m alfavora; Ciuj, kiujn ni renkontis, 
estis  seniluziigitaj pri la lando kaj giaj tiom  laŭdegitaj 
riĉajoj. Tre bedaurinde estus, se tiuj trorapidaj jugo j sin 
trudus en Francujo. La franca op in io  devas sin gardi de 
ĉia ekstrema op in io , kiun kauzus partaj m alsukcesoj aŭ 
trompita senpacienco. La p rogreso  de  nova lando p lenu m 
igas m alrap ide; sed  la nuna riĉeco de  Alĝerio, post okdek 
jaroj, esperigas por Maroko pacience valorigota, tiel prosperan 
estontecon. Lau P. Duchesne-I 'au rne t

(Daurigota./ Trad. * A. R.

Casado en Parano
ii

Mi devas ankaŭ diri kelke da vortoj pri estajoj, kun 
kiuj, kvankam ili rie estas ĉasajo, la ĉasanto konstan te  ren
kontigas. Ĝi estas serpento j, tre m ultnom braj kaj plejparte 
venenaj. Tam en la vivo en la “ arbarego  d isvolv igas tiel 
altan a ten ton , ke m ortigaj akcidentoj es tas  treege m aketaj. 
M ulte  pli ofte ili okazadas al koloniistoj, en kies logejojn 
kaj eĉ litojn iafoje enram pas la serpento j. Kiel arm ilo kon
traŭ  ia ram pajo servas bas tono  aŭ  kano. O rdinare  la unua 
trafa ekbato  rom pas la vertebraron, pereigas la tnovem econ 
kaj pluaj batoj m ortigas gjn. Supersticaj brazilianoj kredas, 
ke on i ne  devas m ortig i forkurantan serpen ton , ĉar ĉi tio 
kaŭzos malfeliĉon. Sanigilon  kontraŭ  venena ekm ordo  de 
serpento  la brazilianoj ne  havas. C etere , oni diris ai mi 
pri Ia kreskajo nom ata  herva de  lagarto, sed  neniii povis 
klarigi gian efikon, nek m anieron de  ĝia uzado . Male, la 
Indianoj posedas, kiel Sajnas, rim edon de  fabela b o n e f i k e ^ : 
vundo, ŝmirita per tiu Ĉi kuracilo, tu te  ne brulum as kaj la 
veneno ne faras eĉ plej m algrandan efikon.

La indianoj ne estas tiom m alm ultenom braj, kiel oni 
ĉi tie  ordinare pensas: trans rivero Iguassu en ko lon io  Vera 
G uarany  ili aperadas ofte. Iliaj rilatoj al brazilianoj estas 
m ortigaj, ĉar „caboc lo - rie opinias krimo m ortigi plenaĝajn 
kaj malliberigi pli junajn. En sekvo de iio , en kolonioj ni 
iafoje renkontas kaptitajn iam in d ia n in o j^  kiuj diferencigas 
per koloro de  1’haŭto , per trajtoj kaj rektaj nigraj haroj. 
Krom sia ekstera aspek to  iii diferencigas ankaŭ tre bone 
per trankvila, milda karaktero kaj eksterordinare simpatia 
konduto .

Dum sun lev iĝo , pli-malpli je  la sesa, akra kriado de 
papagoj vekas la lacigitan Ĉasiston. Mi kaptas pafilon kaj 
rapidas en  arbaron, ĉar estas plej taŭga tem po  por ĉ a s a d o : 
en Ĉi tiu m om en to  ĉio sin m ovas, s e g a n te  nutrajon. Ĉiu- 
m inute  sonas ligna voĉo de b irdo  R am phostos  d ico lo r; 
diversspecaj pego j fervore Ĉirkaŭfrapas, p inojn  bluaj 
kornikoj kaj p igo j m inu to  p o s t  m inuto  kom encas bruan 
kriadon, aŭ nigraj tu rdeto j p lenum as sian kuriozan k o n 
certon, ĉirpante ĉiu per alia to n o  -  la tu tajo  faras 
im preson de neagordita  horo. Sed en Parano  prom eni dum  
ĉi tiu horo  tu te  ne  estas ag rab la jo :  densejoj, arbustoj, 
herboj estas kovritaj de  tia kvanto  da glacie m alvarm a roso, 
ke p o s t  unu  ho ro  on i, malseka ĝ is  la lasta fadeno, rapide

’ El .La Revue hebdomadaire* (Paris).
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revenas al fajrujo p o r  sin varm igi kaj sekigi. La su no  lev
igas ĉiam pli aiten, fine ĝi kom encas b rog i senkom pate. 
Paralele la b irdara vivo endorm igas, kvazaŭ mortas. Nur 
Jus an taŭ  vespero  la arbarego  denove  v iv ig a s : nun  kom en
cas aŭdiĝi fajfado de  brazilia turdo sob ia , ĉiam pli laute 
sonas  kverado de ko lom bo j;  per vere fabela beleco de 
P v o to  d is ting igas  belega ko lom beto  nekonata  en katalogo  
de  British M useum , sekve kredeble nova speco. Malgaja 
lam ento  de  m irm ekofago s ignas  kom encon  de .k repusk iĝa  
horo" , kiun mi pasigas  ap u d  la fajrujo m eze de  balzama 
o d o ro  de  tropikaj arboj, en societo de  hun do  kaj kateto, 
aŭskultante resonojn  de Parbarego.

Falas mallumo. S am tem pe aperas diverskoloraj fajretoj 
de  lam piroj, bruas horoj de ranoj, iafoje aŭd iĝas  ia birdeto 
kaj tuj silentas, kvazaŭ tim igita de sia propra kuraĝo . La 
arbarego  ekdorm as. S ilen ton  traniras nur m allonga in ter
rom pa b lekego  de I’ leono aŭ dem ona krio de  gufo. Mal
varm o estas ĉiam pli kaj pli akra, mi alĵetas lignojn en 
fajrujon kaj pli herm etike ĉirkaŭvolvas min per poncho . 
lafoje en la arbarego  aŭd iĝas  aliaj voco j:  en ia aero  oni 
an taŭsen tas  p luvon kaj neatendite  eksonas terura blekado,
ronkado, gem oj. Sajnas, ke jen iaj kolosaj m onstroj ludas 
siajn batalojn. Nenio simila I Gi estas nur sim ioj, micetoj, 
bugiu  de  brazilianoj, kaj ĉi tio estas tiel certa s ig n o  de la 
pluva sezono , ke brazilianoj d iras : ^ s a ra c u ra  n ao  ĉ Deus, 
b u g iu -s i !“ . Saracura — speco de vadobirdo  per sia voĉo 
ankan anoncas pluvon.

T. Chroskmski.
Trad. J. Cha nkori's ki (Subdel. Novo-Minsk).

La Internacia fervoja transportado de sendaĵoj
ii

Transportkontrakto  signifas ĉefe, ke fervojo prom esas, ke 
ĝi laŭ aplikeblaj reguloj kaj tarifoj transportos al difinita 
stacio sendajon  de  difinita kvanto, kaj ke tiu senda ĵo  estos 
^ live ra ta  al difinita persono. La sendletero  do devas kiare 
kaj precize mencii alm enaŭ tiujn ĉi aferojn, kaj p o r  havi 
kvaliton d e  taŭga pruvilo ĝi p lue devas esti datum ita  kaj 
subskribita de  am baŭ kontraktintoj —  la send in to  kaj Ia 
fervojo — aŭ esti ^provizita per iliaj s tam poj.

La informoj, kiujn la sendan to  devas enskribi en la 
sendleteron, devas ordinare esti aŭ german* aŭ franclingvaj, 
kaj faritaj skribe aŭ prese. Krom la inform oj, kiujn la 
sendan to  devas  nepre enskribi, li ankaŭ povas laŭvole e n 
skribi sur la sendleteron  kelke da perm esataj aliaj informoj, 
ekz. pri p ag ig o , Hverlntereso aŭ afranko. La sendin to  estas 
responddeva pri la gusteco  de ĉiuj mencioj kaj informoj en 
la sendletero , kaj devas kom pensi aŭ mem suferi Ia sekvojn 
pro  inalĝustaj, dusencaj aŭ neplenaj sciigoj. P ro  m alĝustaj 
mencioj, la fervojoj rajtas pagig i konsiderindajn  p a p a g o jn ,  
Ĉe kelkaj okazoj eĉ ĝis 15 frankoj po r ĉiu k ilogram o de 
la tuta pezo  de  la sendaĵo. Rilate al tiaj sendaĵoj, kiajn 
la sendan to  mem ŝarĝas (vagonsendaĵo j), mencioj en la 
sendle tero  pri nom bro  kaj pezo ne estas p ruvo  kontraŭ  Ia 
fervojo, krom se la fervojo kalkuligis aŭ pesis la sendajon , 
kaj no to  pri tio estas farita sur Ia sendletero.

Dum sendaĵo  estas transportata , Ia fervojo prizorgas la 
p lenum on de  doganaj, akcizaj kaj policaj regulo j, sed  la 
sendan to  devas almeti al la sendletero  ĉiujn necesajn dok u 
m entojn  por la p lenum o de tiuj ĉi regulo j. La fervojo ne 
havas devon kontroli Ia ĝustecon  de tiuj dokum entoj.

La transportpago  estas kalkulata laŭ leĝe konfirmitaj 
tarifoj. Ci parte  aŭ tu te  estas an taŭpageb la  de la sendan to  
aŭ postpageb la  de la adresato. Tam en la fervojo rajtas 
postuli an taŭpagon  por sendaĵoj kun em o  rapide difektigi,

aŭ kun tiom malalta valoro, ke ĝi ne atingas evidente la 
transportkosto^

Ĉar rektaj tarifoj kompreneble ne estaa elverkitaj inter 
Ĉiuj fervojoj en la respektivaj landoj, la Jus citita regulo do 
estas grava, ĉar manko de rektaj tarifoj ne malebligas al 
sendanto pagi ĉe la elsendstacio ĉiujn kostojn por trans
porto la tutan distancon ĝis la adresstacio. Por tio la send
anto devas ĉe la elsendstacio deponi garan tia jn  por sumo, 
kiun ia fervojo aprobas kiel sufican. Noto pri tia pago devas 
esti enskribita sur la sendletero per respektiva termino en 
permesata lingvo (t. e. ĝenerale aŭ franca aŭ germana): 
afranke, afranke por doganpago, afranke inkluzive doganpago, 
afranke inkluzive ĉiuj kostoj, ktp. Se la sendanto deziras 
pagi nur parton el la transportkosto, li devas sur la send
letero enskribi la sumon, kiun li volas pagi.

Nur la sendinto rajtas decidi, ke por transporto jam 
ricevita sendaĵo estu reliverota, haltigota, elliverota al nov- 
nornata ricevonto aŭ ĉe la adresstacio aŭ Ĉe alia stacio, aŭ 
ke ĝi estu resendota. Necedebla kondico por tiu disponrajto 
estas, ke Ia sendinto prezentas la sendleteran duplikaton. 
Sed eĉ se sendinto konservas la duplikaton, lia disponrajto 
Cesas kiam Ia sendletero estas liverata al la adresato, post 
kiam la sendaĵo alvenis al la adresstacio. De tiu momento 
la disponrajto estas transiginta al la adresato, kaj de tiam 
la fervojo ne rajtas obei aliajn dispondecidojn ol tiuj, kiujn 
donas la adresato.

Tiu Ĉi resumo celas montri la principojn, Iau kiuj fervoja 
transportado de sendaĵoj nun povas okazi inter la plej 
multaj regnoj de Eŭropo. Multe da antaŭaj malhelpoj jam 
Cesis, sed restas ja ankoraŭ kelkaj gravaj m alfaciloj. Unu 
el ili estas, ke tre granda nombro ankaŭ da fervojaj funkci
istoj neniom aŭ nur tro malmulte komprenas la lingvojn 
ekskluzive permesatajn por transportdokumentoj kaj por 
korespondado pri sendaĵoj. Tio jam kaŭzis gravajn erarojn, 
embarasojn kaj eĉ perdojn. La internacia fervoja trafiko 
efektive bezonas facile uzeblan helplingvon.

Laŭ oficialaj publikajoj: Jia.

La sep modernaj mirindajoj
ii

La radiotelegrafio1

La radiotelegrafio, efektive, Sajnas la plej mirakla el la 
modernaj mirindajoj; gia elpenso estas la glorindaĵo,*de la 
itala ingeniero Marconi, kiu eltrovis ĝin je tiu sama aĝo 
kiam la studentoj lernas lecionojn kaj amuzigas.

Marconi studis ĉe Ia universitatoj de Bologna kaj Padova. 
Li estis nur dekkvinjara, kiam li pasie ekstudis la festetojn 
de ia Hercaj ondoj aŭ elektraj ondoj, kiuj povas trapasi la 
spacon sen la helpo de iu fadeno. En 1895, li apenaŭ 
dudekjara havas tiel vastajn konojn, ke li klarigas teorion 
pri la kapablo de tiuj ondoj, kiuj povas esti malproksimen 
projekciataj per radiatoro kaj impresi ricevaparaton aŭ koher
ilon. En la sama jaro li konstruis la unuan telegrafapa,aton, 
kies efikanta kaŭzo lin mem mirigis.

Dank’al la impulso de Marconi, la radiotelegrafio fargis 
praktike uzata en mallonga tempo. Jam antaŭ 1895 la 
elektro-magnetaj ondoj estis eltrovitaj kaj (iulandaj homoj 
estis ilin eksperimentintaj, sed al Marconi prosperis demonstri, 
ke tiujn ondojn povas direkti la homo, ke ili povas servi 
por transsendi komunikojn de ŝipo al kontinento aŭ de 
kontinento al alia.

• Traduko de artikolo de S-ro F. Minturn Sammis, ĉefinĝe- 
niero de la Sistemo Marconi por Usono.
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E n  inuitaj rilatoj la vibraj ondo j, kiuj eb ligas  la rad io
te legrafion , sim ilas la ondo jn  de  la lum o. lli vo jagas  tra 
la spaco  laŭ  la sam a rap idegeco  de  1 8 6 ,3 3 0  mejloj po 
sekundo . Ekzistas  kelkaj m aniero j produkti tiujn ondojn , 
se d  la plej ofte  uzata  estas la .m e to d o  fajrero*. J e n  mal
lo n g e  el kio ĝi k o n s is ta s :  induka b o b en o  alttensia estas 
kom unik igata  kun elektra aparato , kies ondom ovo j m al
proksim an  projekciataj per radiatoro, im presas ricevaparaton 
aŭ  koherilon, su r  kiu ili reproduktos la konvenciajn signojn 
de  la M orsa alfabeto.

M ovante  klavon d e  la m anipulilo  de  la ordinara tele
grafo , la operacianto  produktas  longe  aŭ m allonge  daŭr- 
an tan  fajreron, kiu v ibras tra la spaco. La fajrero produktas 
v ibradojn  p ro  sia oscila m ovado, aŭ, per aliaj vortoj, ĝi 
ag as  sam e kiel risorto ekstrem e strebata kaj subite  mal- 
streĉata. Ĝi v ibras ĝ is  ĝia  energ io  elĉerpiĝis. Variigante la 
daŭron  de  la vibradoj, on i povas  produkti pli aŭ malpli 
longajn  ondo jn . P er  s istem o nom ata  oscila transform atoro, 
la v ibradoj estas transmetata] de  unua  cirkuito al aera fadeno, 
je  la supro  d e  m asto, ĉiam videbla el la po s teno  radio
telegrafia kaj efikanta je  la fajrero kiel radiatoro en la vapor
i g a d o .

En la ricevposteno, la sam a aera fadeno kaj transform 
atoro  estas uzataj, sed  anstataŭ la fajrero estas la koherilo. 
Tiu ilo konsistas, Cu el lam po de  speciala form o, ĉu el miner
alo aŭ  vegeta lo , kiel la silicio aŭ la karbono. Kiel ajn ili 
estas konstruitaj, la koheriloj servas po r krei intermitan 
fluon, kiu p roduktos  la s ignojn  senditajn de  la transm et- 
aparato.

N untem pe la radiotelegrafio eniris en la ĉiutagan prak
tikon, kaj tam en tiu m i r i n d a j  estas ankoraŭ en la infaneca 
periodo. Marconi, ĉiam inklina al novaj elpensoj kaj fidanta 
al sia lerteco, baidaŭ kom encos ia instaladon de dek-unu 
grandaj stacioj, kiuj enre tigos  la tu tan terglobon.

La telefono1

Science, la e lpenso  de la te lefono aperas inter la jaroj 
1.874 kaj 1877. De 1873 kaj ĝ is  la kom enco de  1876, 
mi loĝis  en Salem (M assachusetts) kaj iris ĉiutage al Boston 
pro  miaj profesiaj devoj. La libertem pan sezonon  mi pas
igis en K anado, ĉe Brantford kaj O ntario . Tiel, en mia 
m em oro , tiuj tri urboj, Salem, Boston  kaj Brantford, estas 
ligataj je la eltrovo de la telefono. B oston  estas fakte la 
patru jo  de  la telefono, ĉar en  tiu ĉi urbo  on i fabrikis la 
aparaton kaj faris la unuajn gravajn eksperim entojn. Brant
ford estis  loko por miaj meditadoj, kie mi pasig is  la liber
tem pon kaj revante je la estonteco  de  tiu eltrovo, refaris la 
eksperim entojn  jam  provitajn  en Boston.

Mi deziras nepre deklari, ke kvankam mi estas la el
pensin to  de  ia telefono, la postaj p rogresoj estis  faritaj de 
aliaj teknikistoj, kiuj okupig is  pri tiu dem ando.

Dum la som ero  1914, estan te  en  Brantford ĉe mia patro 
kaj d iskutante  kun li la multajn eksperim entojn  de  mi far
itajn pri la reproduktado  de  la m uziksonoj per la elektro, 
la fundam enta ideo de  la telefono estis  ellaborita. T io  estis 
teoria koncepto  de  I’ m agneto-telefono, la ideo, ke la voĈ- 
vibradoj povas produkti elektrajn vibradojn, kiel la aeraj 
ondoj. Verdire mi praktike ne  kredis pri t io , sed  teorie  mi 
jam  vidis parolan telefonon.

De mia reveno en B oston , je ok tobro  kaj dum  la vintro 
kaj p rin tem po 1875, mi, anstataŭ  p libonig i kaj eksperimenti 
Ia aparaton, provis elpensi m etodon  por plifortigi la po tencon

‘ Traduko de artikolo de S-ro Graham Bell, elpensinto de la 
telefono.

d e  la elektraj ondoj. T iam  mi eltrovis, ke m agneto-elektra 
fluo povas per si m em  sonore  efiki, ĉ iu j  malfacilajoj, kiuj 
baris la vojon de la praktika so lvo , malaperis. Plej primitiva 
estis  la s is tem o, kiun mi e lp en s is ;  ĝi konsistis el simpla 
m em b ran o ; la ricevaparato estis  m alnova m odelo , fabrikita 
el kano. Mi aŭskultis  ĉe la aparato , dum  mia kunulo S-ro 
Thos. W atson, en la subtera e tag o  de  Ia d o m o , parolis al 
mi tra la telefona m em brano. Mi devas konfesi, ke mi aŭdis 
nenion . Tiam ni interŝanĝis niajn lo k o jn : S-ro Watson aŭ s 
kultis dum  mi parolis. Subite  mi audis, ke li kurante supren
iras la ŝ tu p a ro n ;  li estis  eksterordinare ekscitita, kaj kriis 
al m i:  .S in jo ro  Bell, mi tre klare aud is  vian voĉon, mi 
povis preskaŭ kom preni kion vi d i r i s ! - Ha, kiel feliĉa mi 
estis!  Kiel agrabla estis tia deklaro! Sed pli agrable 
estus, se  mi ankaŭ povus aŭdi. La butiko, kie ni eksperi
mentis, estis tre brua loko, je kiu kutim igis S-ro Watson, 
tiel ke li povis pli bone  audi ol mi. Aliflanke, mi pli facile 
povis laŭtigi mian voĉon. Li do  tau g is  por aŭdi kaj mi 
po r paroli. H odiaŭ, la rezultatojn de niaj eksperimentoj 
oni konsiderus tre m ize ra j; tam en, instigite de tiuj rezultatoj, 
mi tuj antaŭeniris kaj zorgis pri e lpenspaten to .

Ricevinte ĝin mi klopodis pri la reklam o kaj diskonigo. 
Oni kutim e opinias, ke novajn elpensajojn la publiko facile 
akceptas, kaj ke eminentaj scienculoj estas malfacile kon 
vinkeblaj. Pri la te lefono mi konstatis la m a lo n : la publiko 
kaj generale la aferistoj de  la urbetoj ne estis inklinaj kon
fesi la valoron de  la telefono, sed  la sciencularo tuj ak
ceptis ĝin.

Mia elpensajo  estis  m ontrita  ĉe la Filadelfia Ekspozicio 
dum  1876. Mi tiam tute ne havis ian komercan se n to n ;  
cetere, mi ne estis aferisto, sed  profesoro  de voĉa fiziologio 
en Boston. Miaj lernantoj studis po r farigi profesoroj de 
su rd m u tu lo j ; pro troa okupo  kaj ekzam enperiodo , mi m al
facile povis veturi al la ekspozicio, lun d im ancon  mi tamen 
ir is ;  mi tiam estis p lene nekonata, kaj mi Ĉirkaŭrigardis, 
kiuj famuloj pria ten tos mian elpensajon. Mi sekvis g rupon , 
kiu iris de  halo al a lia ;  mia estis  la las ta ;  la m om ento  
a lp rok s im ig is ; subite , iu anoncis, ke la inspektado  baidaŭ 
finiĝos, ĉar la vizitantoj estas tre lacaj. Tio signifis, ke la 
te lefono ne estos  ekzam enata ; mi do  decidis tuj reveturi 
en Boston. Subite , iu el la vizitantoj min r e k o n is ; estis 
D om  Pedro , tiam im periestro de Brazilujo. Mi estis  iam 
lin interesinta, m ontran te  kiel ni paro ligas su rd m u tu lo j^  
Vidinte min, Ii d em an d is :  «Nu, S in joro  Pieli, kiel fartas la 
surdm utuloj de B o s to n ?  Mi respondis ke ili fartas bone, 
kaj a ldonis, ke en la najbara halo mi e lm ontris  novan e l
pensajon. .V en u * , li diris, prenis mian brakon kaj marŝis 
antaŭen. K om preneble la aliaj personoj sekvis la im perie
s tron , kiu alveninte  prenis la aŭskultilon je unu fino de 
la fad en o ; mi m em  parolis. La personoj, kiuj staris flanke 
de la imperiestro, rakontis, ke subite  li surpriztrem is d ir
an te :  .D io  mia, ii paro las!"  Li dem etis  la aparaton , kaj 
tiam S-ro William T hom son , la fama angla scienculo, m an
prenis la aŭskultilon kaj siavice aŭskultis.

De tiu m om ento  la te lefono rapide p ro g re s is ;  la unua 
reciproka kom uniko okazis en Boston je 1876. La saman 
jaron , la 9 ok tobro , okazis la unua konversacio inter du 
personoj je  pli g randa  distanco. Tio estis inter manufakturo 
de  C am bridgeport kaj ĝia oficejo en B oston . La distanco 
ne estis tre granda, ĉirkaŭ du mejloj kaj duon o , sed Ia 
kom uniko  estis tre  klare kom prenita.

(Daurigota.) Trad. A. R.
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a NOTOJ c
Formigrado cl Ruslando. — En gazetoj jus aperis mal

longa sciigo: centoj da familioj de kaukaza] duĥoboroj formigras 
Paragvajon; iii sekvas la ekzemplon de siaj kunfratoj antaŭ 16 jaroj 
formigrintaj Kanadon: pli ol 8000 homoj. La grandspaca Ruslando 
lasas foriri valorajn elementojn el tiom bela limlando, kiel Kamikazo. 
Ankaŭ en Siberio, Rusujo havas bonegajn regionojn Koloniigebiajn 
kiel la baseno de la rivero /e ja  aŭ Altaja regiono. Anta» 2 gis 3 
jaroj jen kio okazis en Argentino:

La Kusoj loĝiĝintaj en giaj nordaj Statoj malkontentaj pri sia 
situacio komencis serei novajn lokojn por logado. La sudamerika 
respubliko tre alte Satas siajn rusajn enm igris  >jn: tuj oni sendis agent
ojn pri migrado, aldonis teron, donacis novajn privilegiojn, subtenis 
kiumaniere. En Parizo mi renkontis la argentinan verkiston kaj socian 
aganton Benato. Li kun miro demandis m in : .Kiel vi ne povis 
reteni hejme (preskaŭ triono de via lande» estas ja tute senhoma!) 
tiajn mirindajn,^sanajn, kapablajn, rezistemajn en malfacilaj entre
prenoj kolonianojn, kiel viaj sektanoj, latvoj kaj estoj? lliaj vilagoj 
estas kulturcentroj ĉe ni. Mi ne povas ilin taksi egale kun Italoj au 
Germanoj, italo am asig ite  pli malpli grandan kapitalon, forveturas 
hejmolandon, Germano rapidas translokigi en la urbon. Nur rusaj 
enmigrintoj estas fidelaj al la tero. lliaj infanoj farigas jam veraj 
Argentinanoj! La samo okazas en Brazilio. Generalo Kitaev, konanta 
tiun ĉi landon, entuziasme rakontadis, kiaj luksaj vilagoj estas 
konstruitaj tie de la kolonianoj, kiajn lernejojn ili starigis meze de 
I’bonfara vasteco de fruktodona Sudlando. Sed a i  lliaj kampoj en 
Kankano estis malpli allogaj?

Nun legu sekvantajn liniojn el la letero de rusa transmigrinto, 
instruisto-pluganto el Corriente*, regiono najbara al Paragvajo, kien 
nun formigras la duĥoboroj.

.Al karaj gckunfratoj, koran saluton! Legis ni viajn leterojn kaj 
maldolĉe ploris. Kiom vi suferas en via egipta kaptiteco — sur 
niaj novaj lokoj ni eĉ pensi pri tio ne povas. Grandan dankon 
al nla Sinjoro: [U helpis al ni trovi homojn sur bona tero, kaj ni 
konstruis niajn domojn apud la lliaj. Se ni prosperos, ni tuj'sciigos 
la karajnfgekunfratojn; ne timu la fremdan landon. Ĝi estas pli 
afabla, ol Ia hejma duonpatrino. ;Ni sendos al vi letereton, kaj la 
tuta komunumo formigro. Plej bone -  ĉiuj kune amikoj kaj 
konatoj. Sur la nova loko aperos la sama vilago kiel sur la mal
nova. Ni al vi helpos laŭpove. La najbaroj kvankam malsamlingvaj
niri Satas kaj clei favoras------Oni laboras cl tie senmalhelpe. Oni
povas vivi landle, laŭprudente. ĉiu  mem trovas kaj scias siajn 
rajtojn ĉi tie. . . .  La tero estas plej fruktodona, sed postulas multe 
da Avito. Antaŭ cio, oni bezonas venki la arbarajn barojn. Komence 
ni konstruis sur ebenajoj, kiel en nia Kaluga gubernio, sed tie mal
multe da akvo estas: por serei la akvon per*fosado ni havis nek 
fortojn, nek tempon. Tial ni proksimigis al la granda rivero nutranta 
la teron, ktp.* Lii autoro de la letero estas instruisto en la nova 
kolonio. — Al ili alvenis el Buenos-Aires fraulino, bone scianta ia 
hispanan lingvon, ŝi transmigris Amerikon 5.Jarojn  pli frue ol 
tiuj ĉi kolonianoj La junularo studas kun SI kaj haidan ne sentos 
sin fremdlingva en la lando. — El Russkoe Slovo, trad. A, Ŝarapov.

. . Interesa blblioteko. — En Konstantinoplo, en la templo 
de Sankta Sofio, trovigas biblioteko, kiu nur antaŭ du-tri jaroj estis 
malfermita por fremduloj. La biblioteko estas 'fondita de Sultano 
Maĥrnud (1142—1158); kaj gi estas la plej originala en ia mondo; 
pri ftia ekzistado ĝis nun ne sciis eĉ etantaj'.legantoj de la turka 
cefurbo. La biblioteko sidas en malgranda konstruaj'©, iama kristana 
pregejeto. En la konstruajo estas nur unu cambro. Ekstere la muroj
estas kalkitaj, kaj interne ĉio estas ornamita per bela persa mozaiko.
Kupola plafono estas farita el briko, kovrita per diverskolora emajlo. 
En ia biblioteko estas.nur du mil volumoj, kaj ciuj estas manuskriptaj; 
presitaj libroj mankas tute. Katalogo ne ekzistas kaj’neniam ekzistis, 
ĉar tre malmultaj homoj povus tralegi tiujn ĉi antikvajn manu

skriptojn, jam delonge k u l t a j n  en polvo sur largaj bretoj. Grand
egaj pakajoj de manuskriptoj, ligitaj per Snuroj kulas sur bretoj, 
forbaritaj de I’ cetera cambro per ferfadena krado. Ĉi tie en la 
cambro staras ankaŭ Sranko, enhavanta dekdu plej karajn manu
skriptojn. La «ranko havas agon de pli ol du mil jaroj; ĝi estas 
kovrita per perlamoto kaj prezentas tre maloftan kaj interesan 
ekzemplon de antikva arto. Multaj el la manuskriptoj estas skribitaj 
antaŭ tri mil jaroj kaj estas, sekve, tre multekostaj kaj maloftaj 
antikvanoj, laj el la manuskriptoj estas skribitaj per antikva klasika 
lingvo de p ra t ik o j ,  lokintaj en Turkestano. Ĉi tiun lingvon scia» 
neniu krom kelkaj fŭvanoj-scienculoj, kiuj nur povas kompreni la 
manuskriptojn. En la biblioteko estas grandega volumo kaligrafie 
skribita kaj enfermita en oran bindon de mirinda artlaboro. U ii 
legendoj ĝi estas tatara poemo ,D iv a n \  skribita en 911 de fama 
tatara poeto Gussejn Biskara. Antaŭ kelkaj jarcentoj ĝin ricevis unu el 
turkaj sultanoj donace de persa ŝaĥo. La poemo estas skribita pers
lingve. Ciu pago estas ornamita per oraj figuroj kaj diverskoloraj 
bildetoj. J

En la sama Sranko estas ankaŭ du antikvaj sanskritaj manuskriptoj, 
donacitaj de Ia persa Safi o al sultano Mahometo la Granda. Tie 
estas ankaŭ grandega manuskripto nomata .Nargaj*, sur kies paĝ- 
randoj trovigas notoj, faritaj per la mano de Mohameto la Militulo. 
La pergamenaj folioj de .Nargaj* estas kolorigitaj kaj la anguloj 
kaj la randoj ornamitaj per oro kaj artaj figuradoj. La manuskripto, 
enhavanta la priskribon de I'stela cielo, havas unikan bindon el 
felo kun emajlo kaj inkrustado el perleroj. Sed plej rimarkinda en 
la biblioteko estas grandega volumo .in  folio8, du tri metroj kaj 
duono je kvin. Ĝi estas skribita sur plej maldika pergameno. ĜI 
estas kopio de traktato pri botaniko kaj medicino, nomata .Bazo 
de medicino". Oni diras, ke ĝia aŭtoro estas fama araba kuracisto, 
.princo de kuracistoj* Aviksen, La libro enhavas tricent pagojn 
kun Ilustradoj de duspecaj bestoj kaj kreskajoj. La ilustradoj estas 
faritaj tre arte, peneme kaj precize. La kopion de tiu ĉi traktato 
havas preskaŭ ĉiu granda eŭropa biblioteko, sed la konstantinopola 
kopio estas la plej bela, plej riĉeornamita el ĉiuj.— T rad .# . Vigodskij 
(Del. Honicl).

• La matematikaj signoj. — Ni ĉiutage ilin uzas, kaj kiu 
inter ni vere bone konas ilian devenon? Por esprimi adicion, oni 
komence uzis la latinan vorton .plus", sed iom post iom kaj por 
simpligi oni skribis nur literon P, kiu tre ofte tro rapide skribita 
havis formon de kruceto, kaj fine oni alprenis tiun signon -f.

La signo de subtraho ankaŭ devenas de la latina vorto .minus*. 
Oni skribis .mus*1, kun streketo super la vorto por montri mallongigon. 
Eine oni preterlasis la literojn, kaj oni konservis nur la streketon.

Origine oni montris dividon metante la dividoton supren de 
horizonta linio kaj la dividonton malsupren. Sed tio okupis tro 
multe da loko en la presitaj verkoj. Oni metis la dividoton mal
dekstron kaj la dividonton dekstren, ilin apartigante per du vertikalaj 
punktoj.

Por la multobligo, oni disigis nur per unu punkto Ia obligoton 
de obligonto. Sed tio enkondukis erarojn aŭ forgesojn, kaj, ĉar oni 
estis elektinta la signon de la greka kruco por .plus*, oni uzis la 
signon de I’kruco de Sankta Andreo por montri la obligon.

La uzado de tiuj signoj estis enkondukata nur dum la XV» jar
cento kaj ĝeneraliĝis konsekvence de la eltrovo de 1’presado.— L. P, (L.)

Geografia Kongreso. — La nacia Kongreso de la francaj 
societoj de geografio okazos en Bove  (Corrĉze) la 16-26 julio 1914. 
La dimancon 26 julio, S-ro Etienne, eksministro de la milito, 
prezidos la ceremonion de la starigo de statuo al kolonelo Germain, 
esploristo (Congo-Nilo). — F. S.
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D-ro L  L  Zamenhof. —  Deklarado pri hom aranism o....
Eldonejo de «Homaro*, Pasaje del Comercio, 8, Madrid, Hispan
i d o .  ~  Prezo po dek ekzempleroj: Fr. 0 . 50 (Sra. 0.20).

Tiu mallonga 15-paĝa libreto entenas, kiel en ĉiuj Zamenhofaj 
originalajo}, multe da altanimaj pensoj. En tiu deklarado Zamenhof 
prezentas slan politika-religian kredon; ĝi estas dividita en dek 
paragrafoj. La du unuaj paragrafoj difinas la sintenon de adepto 
de homaranismo kontraŭ la aliaj homoj: la homaron li devas 
konsideri kiel nur unu familion; II taksas ĉiun homon aparte nur 
laŭ Ua persona valoro kaj agoj. La tri sekvantaj paragrafoj rilatas 
al la nado ; oni ne devas identigi nadon a! gento: lando apartenas 
egale al ĉiuj siaj .logantoj", kian ajn supozatan devenon, .lingvon, 
religion aŭ sodan rolon ili havas*; pro tlo la nomo de lando ne 
devas esti genta, sed nur neŭtrale-geografla. Tiel same ne devas 
ekskluzive kaj perforte regi en unu nacio nur unu lingvo: „ĉiu 
homo flavas plenan kaj nedisputeblan rajton paroli tiun lingvon afi 
dialekton, kiu estas al li plej agrabla*; tiu lingva diverseco ne estas 
maloportuna, ĉar ĉiu posedas ankaŭ lingvon neutralan. En la sesa 
kaj postaj paragrafoj estas pritraktita la sinteno de internaciulo rilate 
al patrujo: la kondicoj de I’paco estas la alkutimiĝo, starigi la 
homecon super la genteco, konsideri kiei patrolandon la precizan 
landon en kiu ni naskigas, kompreni ke patriotismo ne estas malamo 
kontraŭ alihejmuloj; .lingvo devas esti por la homo ne celo, sed 
nur rimedo, ne disigilo, sed unuigilo*; nur pro n e n o rm a lo  ĝi farigis 
kauzo de malamo; ciu nacia, provinca lingvo restas en sia sfero, 
ĉar ni devas posedi .tiun neŭtrale-homan lingvon, kiun niaj sam
tempuloj uzas por rilatoj intergentaj*. La lasta paragrafo traktas 
pri la hipotezoj de homarano rilate al universo, t. e. pri la religio. 
Religio postulas sinceran kredon; ĝi kuŝas en Ia konscio de Testo 
de la nekomprenebla forto, .kiu estas la kauzo de la kauzoj en la 
mondo materia kaj morala*; tiun forton .mi povas nomi per Ia nomo 
Dio*. La esenco de religio kuŝas en la koro, kaj ĝia cefa principo 
estas: .agu kun aliuloj tiel, kiel vi dezirus, ke aliuloj agu kun vi*; cio 
alia estas nur aldonoj. Kiam homarano ne kredas al iu ekzistanta 
religio, li devas malkare sin nomi liberkreda, .ne identigante tamen 
la liberkredon spedale kun ateismo". Li devas aliĝi, kiam ekzistas 
unu en lia loĝloko, al liberkredulaj komunumoj .oficiale kaj hered
igeble*, akcepti Iliajn komunajn arangojn kaj nedevigajn neŭtrale- 
homajn festojn kaj morojn.

La ideoj esprimitaj en tiu deklarado estas sendube sen ia 
dependo al nia afero, eĉ ne al Ia interna ideo; ĝi estas tute ekster
esperantaj, kiel pri tio inslstegas Zamenhof en antauparolo. 4>um 
la esenco de Esperanto estas plena neŭtraleco kaj la esperantisma 
ldeo prezentas nur nedifinitan fratecan senton kaj esperon, kiujn 
nature naskas la r e n k o n ta d o  sur neutrala lingva fundamento kaj 
kiujn ĉiu Esperantisto havas plenan rajton ne sole komentarii, al si 
tiel, kiel li volas, sed eĉ generale akcepti aŭ ne akcepti ilin — la 
Homaranismo estas speciala kaj tute difinita politika-religia programo, 
kiu prezentas mian kredon pure privatan, kaj la aliajn Esperantistojn 
tute ne koncernas." Homaranismon oni do ne devas intermiksi kun 
Esperanto kaj Esperantismo. Sed tio ne malhelpas, ke la Esper
antistoj legu kun respekto kaj eĉ admiro, klaj ajn estas iliaj opinioj, 
tiun mallongan verketon; ni efektive sdas tre bone ke clo, kio el
iras el la Zamenhofa cerbo estis longe prilaborata, kaj ni devas esti 
dankemaj al la homoj, kinj al ni liveras malavare la rezultatojn de 
siaj pensa vivo kaj .eksperimento. Tiun verketon ni devas admiri 
pro la sincereco de I’esprimitaj ideoj, la profundeco de T pensoj, ta 
senlaca, konstanta fervoro laŭ kiu Zamenhof pensas atingi ia celon, 
al kiu Ii almarŝis jam de sia juneco.

Petro Stofon. — Universala slipa enciklopedio. --  Librejo 
Esperanto, Lubjanskij peojezd 3, Moskvo.

La unua slipo de tiu enciklopedio entenas artikolon de S-ro Stojan 
pri la estonteco de Ia slipa enciklopedio; -  la dua, resumon de 
la kinematika teorio pri la tempo; — la tria, la .E s p e ro jn ;  — 
kaj la kvara, studon pri la internada transskribo de la propraj 
nomoj. Kompreneble, tiuj studoj estas tre koncizaj kaj iom generalaj 
pro la manko de loko. S-ro Stojan, anstataŭ supersigni la literojn, Ilin 
postsekvigis de apostrofo. Sed ĉar ĉiuj Esperantaj libroj en Rusujo 
estas presitaj ^ fu n d am en te , oni rajtas pensi, ke S-ro Stojan tiel faris 
nur pro reformemeco. Kial senbezone tedetl la legantojn, kiam 
estus tiel facile plaĉe konduti al iii, uzante laŭkutime la super
signitajn literojn?

** *

O rien ta  almanako, kun antauparolo de B. Kotzin. — Librejo 
Esperanto, 3, Lubjanskij projezd, Moskvo, Ruslando. — Fr. 2 .40
(Sm. O. 95) afr.

Tre interesa, kurioza kaj korekta estas tiu kolekto de literaturajoj 
el plej diversaj orientaj Ilngvoj. La pecoj estas generale trafe elekt
itaj, kaj Sajnas prezenti fidelan bildon de la literaturoj hebrea, liina, 
japana, ktp. Ofte en niaj naciaj tradukoj, la tradukitaj pecoj estas 
la plej .okcidentecaj* el la orientaj literaturajoj, kaj tial ili ne mal
kovras al ni la specialan aspekton de la orienta pensomaniero. Tin 
kolekto, kontraue, estas vere orienta, ĉar la elektintoj kaj tradukintoj 
estas orientuloj kaj pro tio povis pli Intime senti kaj nuance traduki 
la nadajn apartaĵojn.

Tiu zorge verkita libreto estas tute rekomendinda.
** *

Travivajo] de Ro-ŝo, originale verkita en Esperanto de Richard 
Sharpe. — British Esperanto-Association, 133—136, Hlgh Hofborn, 
London W. C. — Prezo: Fr. 1.90 (Sm. O. 75).

La temo de tiu 93-paĝa originalajo estas Ia ŝerca biografieto 
de Ro-ŝo. La spritecon de la verkajo ĉiu povos mera prijuĝi per 
tiu ĉl eltranĉaĵo:

.Foje mi fiŝkaptls sur lago malproksima de la farmbieno je 
20 mejloj, granda fiŝo subite fortiris el mia mano stangon, ml tuj 
jetis min en la lagon, savis la stangon, donis al mia patro, kaj sen- 
helpe per akrobata movado ree eniris Ia boaton. La fiŝon ml fine 
kaptis, kaj poste ml remis teren, kaj albordigis la boaton ĉe la el
fluo de la rivero."

Vi povas per tiu specimeno sciigi, ĉu ia rakonto amuzos vin. 
Se ĝi vin amuzos, ĝin aĉetu! Se ne, Ia libro estas tamen aĉetlnda, 
unue ĉar la stilo estas korekta kaj la autoro .penis eviti nezamen- 
hofajn vortojn aŭ esprimojn, por faciligi, kiom eble, por legantoj
I a korefenon*, due ĉar la tuta profito estos fordonata al la por
blindula afero.

** i;

Fabrikado de I’ metala skriboplumo laŭ broŝuro eldonita de 
Heintze kaj Blanckertz. Georgenkirchstr. 44, Berlin.

Estas rakontata en tiu verketo la historio de I’ skribilo, de 
la egipta skribilo ĝis al ia nuna. Zorge presitaj kaj elektitaj bildoj 
ornamas Ia libreton.

**

P Simon. — La vitraloj de la Katedralo de Reims, kun
dekkvar ilustradoj. Franca kaj Esperanta tekstoj.

Tiu libreto estas bele presita; Ia traduko de S-ro Laignier estas 
korekta. Speciale interesa por universitataj profesoroj, studentoj, 
artistoj kaj arkeologoj, kaj ankaŭ ĝenerale por amantoj de la belo, 
ĉi tiu broŝuro estas senpage sendata de la autoro (S-ro M. Laignier, 
59, rue Libergier en Reims, Mame, Francujo) al kiu ajn ĝin mendos 
per llustrita poŝtkarto, kies bildo prezentu artverkon aŭ monumenton 
aŭ eĉ pli bone detalon de monumento. Vertido
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Bileto de blankbarbulo
Nia vivo estas agado.

'■tiufoje ne estas kutimo!
Kiel „ Bileton de Blankbarbulo“ m/ deziras hodiaŭ

publikigi tie Ĉi, — por ke ĝ i aperu samtempe, — la
artikolon, kiun mi skribis por la februara kajero de * Lingvo 
Internacia".

Kial ?
Tion facile komprenos niaj fidelaj legantoj.

** *
H Sencese kaj senlace, ĝis kiam ĉiuj komprenos nian vid

punkton, ni ripetos kaj ripetos, ke por ni ne celo estas 
internacia lingvo, sed ilo.

Vere! estas strange, ke kelkaj protestas kaj eĉ koleras, 
ĉar ni rifuzas diskuti en nia gazeto iliajn reformproponojn, 
iliajn kripligajojn, itiajn eltrovojn. Laŭ tute „logistika - 
rezonado, ili eĉ kulpigas nin pri nelojaleco tial, ke ni ne 
akceptas en nian Esperantistan gazetaron artikolojn pri aŭ 
en ilia mirinda lingvajo!

Sed, karaj sinjoroj, kion v i do opinius pri ia Anglo,
ekzemple, kiu volus trudi al franca revuo ian sian
projekton pri franca lingvo plibonigita, kaj indignus kontraŭ
redaktistaro al li konsilinta, ke li fondu mem aŭ uzu propran
gazeton kaj petinta de li, ke, irante sian vojon, li lasu 
ĝin trankvila!

Im  Anglon vi versajne malaprobus, kvankam sam
maniere vi agas. Skribi en viaj gazetoj ni ne deziras, Ĉesu 
do postuli de ni gastemecon, kiun al vi ni tute ne Suldas 
kaj prave rifuzas.

Viaj adeptoj, se vi havas, sufiĉu al v i, kaj permesu, 
ke anstataŭ diskuti nian lingvon ni ĝin uzu por nia kaj 
homara utilo, por nia kaj homara plezuro.

N i ne „ faras* lingvon; ni .havas* lingvon!
Knabo ludas kun muelilo, ĝin riparas, detruas, rekon

struas. Sian ĝojon ti trovas en tio, ke ĝ i pli malpli rapide 
turnigas, kvankam vane, antaŭ liaj okuloj.

Sed ni, ne en la movado mem de pli malpli perfekta 
ilaro nian ĝojon serĉas, ne! . . .  la bonan blankan farunon 
ni votas, liveratan de t ’ muelŝtono, ĝin ni ŝatas, ĉar ĝ i estas 
nutrajo por la. agado, nutrajo por la vivo.

Ludu vian ludon, sinjoroj teoriistoj kaj ĉiuspecaj „ lo
gis t ikistoj “, kaj ne indignu, se, viroj, por la agado ni volas 
vivi, kaj per ĝi. Th. Cart.

P. S. Okaj:e de mia lasta Bileto „Por la B lindulo)', legantoj petis de ml 
hom nojn pri la stango de  Protekta Komitato.

Jen nia Parita Regularo, kiu povas esti p li m alpli sekvota modelo:
Protekta Komitato de Esperantistaj Blinduloj.

t. Okaze ite I' Internacia Kongreso de E sperantiso j Blinduloj, k iu  havos
lokon en P aruo dum Augusto /9/4. estas fondita  Protekta Komitato de Esper- 
antis* i /  Blinduloj.

i .  La celo de tiu ( i  Komitato estas faciligi al la B linduloj la lernadon de 
Esperanto, kiu havigas al ili altvaloran distrajon. alportas a l ili grandan ĝojon. 
plivastigante ilian horizonton gis la blinduloj de p le j malproksim aj landoj kaj, 
jam  nun. faras a l iti grandan servon, tial ke. dank’a l ĝi. ili povas per reciprokaj 
sciigoj kunlabori internacie por la plibonigado de itia sorto.

3. La Kam tato komsistas nur el protektantaj sinjorinoj, de k iu j oni petas 
antaŭ Cio ka j precipe la moralan apogon de ilia nomo ka j de ilia simpatio.

4. La t tolo de  Protektantino kunportas kun s i neniun kotizaĵon, nek ian 
ajn specialan devon, se ne. ke oni interesigu al la progreso de Esperanto en la 
tiel koi tusanta mondo de la Blinduloj.

fi. Tiun f i  progreson oni konigos a l la protektantaj sinjorinoj per paroladoj 
aŭ cirkuleroj. T* r

K R O N I K O
Aŭstrfo-Hungarto.

A rad; Nova kurso kun 45 anoj; instruas S-ro Abelaro Fodor.
— Budapest. S-ro librovendisto L. Kokaj malfermis konkurson Inter 
la lernantoj de la artindustria lernejo por desegno de Esp. propa
ganda marko. Okaze de tio, S-ro R. Rajczi taris en la halo d* la 
artindustria lernejo paroladon antaŭ multnombra auskultantaro. — 
Dank al la klopodoj de S-ro J. Glancz, la gimnazioj akceptis Esp. 
kiel instrufako^ La 23 februaro S-ro OJancz faris tre aplaŭditan 
paroladon, kaj estas elektita prezidanto de la Esp. rondo, kiu havas 
53 anojn. — Capodistria: La 25 februaro S-ro A. Camuffo, pre
zidanto de .Esp. Studenta Rondeto', faris antaŭ multaj studentoj 
sukcesan paroladon. — Kispeŝt: Okazis bonege sukcesinta vesper
festo; ĉeestis pli ol 150 personoj, i. a. gastoj el Budapeŝto, S-ro 
A. Giesswein faris entuziasmigan paroladon. — Petrozs4ny: S-ro 
L, Jambor malfermis la duan kurson destinatan speciale al komerc
istoj ; 20 membroj. — Strakonice: Okazas kurso kun 20 anoj. — 
Szoba dka: S-ino Etelka de ŝator gvidas kurson kun 50 parto
prenantoj. — Szekesfehervar: La laborista grupo arangis sukcesan 
unuan tevesperon. — Trieste: S-ro Erismann gvidas novan kurson 
kun 20 lernantoj. — Ungvdr: S-ro D-ro R. A. J. de Szŭke, Del., 
sukcesis akiri la direktoron de 1'ŝtata Argil-industria Faklernejo por 
Esp., tiel, ke ii permesis gian instruadon en la lernejo.

Britujo.

Accrington: La 24 januaro okazis la 24« kvaronjara kunveno 
de ia Lancashire kaj Cheshire Federacio Esp. Nova kurso estas 
malfermita kun 12 anoj; gvidas S-ro S. Kirkbright. — Battersea: 
S-ro G. J. Cox faris la 14 februaro bonsukcesan paroladon ĉe la 
St. John’s Training College. — Bolton: La jara kunveno de la grupo 
okazis la 5 februaro; La raportoj de la sekretario kaj kasisto estis 
kontentigaj. — Colne: Nova grupo fondiĝis en fino de januaro. — 
Halifax: La lastan monatan kunvenon vizitis ĉirkaŭ 30 membroj.
— Han ogate: La jara kunveno de la grupo okazis la 21 januaro 
en Eaven’s Business School. Kiel prezidanto estas elektita S-ro E. 
Fenton; la diversaj raportoj montris kontentigan staton de la grupo.
— Nottingham: La 28 januaro la loka societo arangis familian kun
venon en la Mikado-kafejo. ĉeestis pli ol 100 personoj. — St.Helens: 
La ĉiujara festo la 7 februaro okazis kun bona sukceso. Pli ol 
150 personoj partoprenis.

Bulgarujo.

Marma nli: S-ino M. Bakalova faris paroladon pri Esp. movado. 
Multaj personoj nun eklernas Esp. — t i  askovo: S-ro Vaĉev mal
fermis kurson. — Rustĉuk: S-ro Malĉev gvidas kurson.

Francujo.
St-Etienne: La 23 februaro S-ro Krestanof parolis pri Bulgarujo. 

S-ro Sebastier resumis france. — Valence: La 25 februaro S-ro 
Krestanof faris paroladon pri Bulgarujo, france resumis S-ro A. Mĉge.

Germanujo.

Aachen: S-ro Hŭlscher faris du lumbildparoladojn pri sia vojaĝo 
al Svisujo kaj Italujo. — Godesberg: En la ĉefkunveno de la
2 februaro la estraro estis reelektata. — Bromberg: Nova kurso. — 
Hamburg; En la ĉefkunveno de la Laborista Grupo oni reelektis 
la estraron. Oni kolektis dum la kunveno pli ol 76 markojn por 
propaganda celo. — Hade a. S .: S-ro Schmiedeberg el Delitzsch 
faris paroladon la 17 januaro. — Hannover: La 7 februaro S-ro 
P-ro D-ro Ledermann el Augsburg faris propagandan paroladon. — 
Heidelberg: S-ro D-ro Mulert, el Hemsbach, faris bonsukcesan 
paroladon en la bontemplana rondo. — Kĉnigshŭtte a. S .:  La



11 Januaro la grupo arangis ekskurson per glitveturiloj al Tamonta. 
Karnavala festo kun teatraj^ okazis la 15 februaro. — Offenbaeh: 
Okazas nun kareo ĉe bontemplanoj; IO anoj. — Rhcine: La dua 
fon digesto de ia grupo okazis ia U  januaro kaj estis vizitita de 
ĉirkaŭ 60 personoj. — Stuttgart: La grupo .Esperanto-Stelo* arangis 
la 25 januaro familian vesperon kun rida kaj interesa programo. La 
salutparoladon faris S-ro P-ro Christaller. — Z ittau: La 21 februaro 
okazis publika amuza vespero.

Italujo.
Bologna: La nova ĉiutaga gazeto .Piccolo Corriere* aperigas 

ĉiutagan rubrikon pri Esperanto. — Genova: Esperanto estas Instruata 
ĉe Ia teknika-komerca lemejo Giambaltista Baliano. — Terni: La 
14 februaro la klubo arangis grandan dancvesperon kun loterio, 
ĉeestis pli ol 300 personoj. — Torino: S-ro Cesare Cadario gvidaj 
kurson ĉe ta Rega Blindulejo.

Rumanigo.
Jasi: S-ino VIvoski-Dolores faris la 21, februaro paroladon ĉe 

Kinema Path£-Frtres. Favoraj raportoj aperis en Ia lokaj Jurnalo].

Rusujo.
Batum: En la urba lernejo okazas dufoje en la semajno kurso 

vizitata de 35 personoj. — Ivanovo-V'oznesensk: La 15 februaro, 
okaze de generala kunveno de la .Verda Stelo*, S-ro Kuznecov faris 
paroladon; aligis 29 personoj. — Lodz: La loka gazetaro nun favore 
rilatas al nla afero. En .Nowa Gazeta Lodzka* aperas ĉiusemajne 
priesperanta rubriko. — Serpuĥov: Multvizitata] kursoj okazas du
foje en semajno. — Vilno: La ĉiusemajnaj familiaj dancvesperoj, 
organizataj de la Ioka Societo, nun farigis tre konataj kaj altiras 
multe da publiko — pli ol cent personoj ĉiufoje.

Svisujo.
Genive: Dum ia februaraj kunveno] de la Nova Esp. Klubo 

okazis Ia jenaj paroladoj: Pri la historio de ia stenografio, de S-ro
H. Jakob; Rememoroj pri Stuttgart, de F-ino A. Ring; du grandaj 
geniulo] de ia moderna scienco, de S-ro E. Mallet, kaj vizito al la 
insulo Oleron, de S-ro Chatelain.

Ameriko. ;
*

Boston (Mass.): La klubkunvenon vizitis du fremdaj samideanoj ! 
S-ro Garcia el Katalunio, kaj S-ro Flikop el Rusujo. Oni uzis nur I 
Esperanton dum tiu interesa kunveno. — Fresno (Kalifornio): S-ro 
McNeece instruas klason de 6 anoj. — Hood River (Oregon): Nova 
kurso gvidata de S-ro G. J. Howe kun 8 anoj. — Pittsburgh (Penna): 
La Esperanta Fako de la Akademio nun havas 95 membrojn. — 
Portland (Me): Okazis tre goja vesperfesto. La Societo enhavas pli 
ol 60 anoj kun .Progresa Rondo* de 20 gejunuloj. — Mekhita 
(Kans.): La Esperantisto] nun organizigis, kaj antaŭ nelonge okazis 
kunveno en Ia altlemejo. La Estraro de Edukado permesis la uzadon 
de klasĉambro por la laboro.
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ESPERANTO-KONGRESOJ

Kvina Kongreso de la Provenca Federacio
Jen Ia programo de tiu Kongreso, kiu okazos en Cannes (Sud- 

Francujo) kun la helpo de la urbestraro:
Sabato 18 aprilo, 20 h. 30. Kunveno de la delegito].
Dimanco 19 aprilo. 20 h- 30. Kunveno ĉe la sidejo de ia 

Federado. lOh. 15. Oficiala akcepto ĉe la urbodomo, i i  h. Apertivo. 
l i  h .45. Festeno. 13 h .30. Ekskurso al insuloj de Lĉrins. 17 h. Teo 
prezentita de Ia Grupo de Cannes. 21 h. Popola balo, arangita de 
la urbestraro okaze de la Kongreso.

Lundo SKI aprilo. Promenado al Grasse.

Kongresloko (rajtiganta al ĉiuj arangoj) fr. 6.50. Ĝis la 16 aprile, 
« tos ankaŭ kartoj je fr. 5 sen la ekskurso. Ĝis la 19 aprilo simplaj 
kartoj (sen la festeno kaj ekskurso) fr. I.

Por Ĉiuj informoj sin tumi al S-ro Salmon, 20, rue dra Vallergues, 
Cannes (Alpes-Maritimes, Francujo).

Naŭa Germana Esperanto-Kongreso
De la 30 majo gis 3 junio (Pentekosto) okazos en Leipzig la 

9« Germana Esperanto-Kongreso sub la honora prezidanteco de la 
plej altrangaj reprezentantoj de regaj, urba] kaj m ilitistaj registaroj. 
La programo estas la jena:

Sabato 30 majo. IO. Ekzameno de G. E  A. — i» estrara kun
sido de G. E. A. — Ekzameno de la Saksa Esperanto-lnstituto.
19 h. 30. Akcepto de la kongresanoj en hotelo Sachsenhof.

Dimanco 31 majo, l i  h. Malferma kunsido kun festa parolado 
en Buchgewerbe-Haus. Festmango en la .Bugra*. 18-20 h. Distrikta 
kunveno de UEA en la .Bugra*; poste kunveno en la gardeno de 
la ĉefa restoracio (kun prezentajo]).

Lundo I junio, 9 h. 2» estrara kunsido de G. E. A. IO h.30 
ĝis 13 h. I*  labora kunsido de G. E. A. en la .Bugra*. 15-17 h. ĉef- 
kunveno de la Saksa Ugo kaj Saksa-Turinga Ligo. 17-19 h. 2* labora 
kunsido de G. E. A. 20 h. Amuza vespere en la .Bugra*.

Mardo 2 junio, 9 h. 3« estrara kunsido de G. E. A. IO h. 30. 
3» labora kunsido de G. E. A. 20 h. Publika propaganda parolado 
en la Gutenberg-halo,

Merkredo 3 junio, posttagmeze. Ekskurso al Zwenkau.
Adreso de la Kongreso por Ĉiuj sendajoj: Esperanto-Kongreso 

Leipzig, Johannisplatz 3,

Kunveno de UEA en Leipzig
En Leipzig, la urbo, en kiu nunjare okazas la Internacia ekspo

zicio por librometio kaj grafikaj artoj kaj kle kunvenas en la 
Pentekostaj tagoj Esperantistoj el ĉiuj partoj de Germanujo por 
festi sian IX-an Germanan Esperanto-Kongreson, ankaŭ nia UEA 
havos sian kunvenon. Dimanĉon, Ia 31 majo, je 18 h. okazos 
en salono de Ia ekspozicio la Distrikta Kunveno por Saksujo, por 
klu per tio estu invitataj Ĉiuj Ia kongreson ĉeestantaj Esperantianoj, 
sed en kiu ankaŭ ĉiu alia Esperantisto estos kore bonvena kiel gasto. 
La ĉefparoiadon de Ia kunveno afable prenis sur sin la Direktoro 
de UEA, S-ro H. Hodler. Lia temo estos Estanteco kaj estonteco 
de Esperanto. La temo elektita kaj la nomo de la parolonto cert
igas, ke la kunveno estos interesega. Do .* gis la revido en Leipzig.

Johannes Karsch (DD. por Saksujo)
Dresden-A., Dflrenrtr, IS.
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DEKA KONGRESO DE ESPERANTO
Parizo, 2-10 aŭguato 1014

Por ke la .Deka* bone sukcesu, estas nepre necese, ke la 
Organiza Komitato sciigu, kiel eble plej baldaŭ. pri la nombro de 
la Kongresanoj.

Pro tlo, tuj konigu al la Komitato vian aligon laŭ jena adreso:
DEKA KONGRESO DE ESPERANTO, 3, place Jutrieu. PARIS. P r in c e

Kune sendu vlan kotizon per po*tmandato, ĉeko aŭ transpagilo.
Atentu I

Ois la I junio 1914, tiu kotizo estas lo  frankoj (IO frankoj 
por familianoj: edzino kaj Infanoj).

Post la I junio 1914. tiu kotizo estos 25 frankoj (20 frankoj 
por familianoj).

Eĉ se v i ne estas certa, ke v i povos veni al la Kongreso, 
tamen tu j aliĝu, ĉar se vi ne Ĉeestos, oni repagos al vĵ vlan antaŭ- 
pagltan kotizon, deprenante nur unu frankon por oficejaj elspezoj. 
Sufiĉos, ke vi tion petos, sendante vian provizoran karton, antaŭ 
la I  aŭgusto 1914.

Sekve, nenion riskante, vi ricevos grandan profiton, te  vi aligos
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antaŭ la I junio 1914. Sed vi ricevos pil grandan profiton, se vi allĝos 
kiel eble plej baldaŭ, ĉar la tiumonatan Kongresan Gazeton, ĉiu 
kongresano (escepte la familianoj) ricevos senpage nur depost 
ta tago de sia aligo.

La unua numero aperis la I januaro 1914, kaj ĝin ricevis nur 
la Kongresanoj, kies aliĝojn ni estis ricevintaj antaŭ la 31 decembro 
1913. ĉ a r  ni presigos p rem e  la sufican nombron da ekzempleroj, 
a! Kongresano kies aligon ni ricevos ekzemple en marto, ni sendos 
la Kongresan Gazeton nur de la I aprilo.
Rimarko:

Se vi h a v a s  presitan  a l iu lo n ,  uzu ĝ in  por sendi Viau a l igon ; 
tio estas preferinda , sed  ne necesa .

La Organiza Komitato de la Deka.
** *

. ' ,  Fervojaj rabatoj. Ni havas la plezuron anonci, ke la 
klopodoj por rabato ĉe la francaj fervojaj kompanioj plene sukcesis- 
fil tio sekvas, ke ia vojago al Parizo kun reiro, sur la ses francaj 
fervojaj retaro} (Nord, Est, P. L. M., Oritan», Midi, Etai), estos por 
ĉiuj gekongresanoj malaltigita je rabato de 50 %. Dank*al tio la 
vojaĝo al Parizo estos senteble malplikatigata.

Hoteloj. La Komitato sukcesis ricevi tre malkaran dorm
ejon por sinjorinoj aŭ fraŭiinoj. Gi enhavas 4 Ĉambregojn po 
20 litoj, do sume 80 litojn. La prezo estas por la nokto kun la 
matenmanĝo (teo, ĉokolado aii kafo) Fr. 1.50. Se oni deziras 
viandon en la matenmanĝo, oni pagas ĝin krome. Ni devas aldoni, 
ke tiu dormejo ne sidas proksime de la Kongresejo, sed la ternpo 
necesa por iri per tramvojo de unu al la alia estas nur 25 minutoj. 
Oni rezervigu al si jam de nun unu liton, aŭ pli, en tiu dormejo, 
ĉar nur Ja 80 unuaj mendintinoj estos kontentigitaj. Direktu la 
petojn ai la Organiza Komitato.

Teatro. — Oni memoras, kiel certe kaj fajre, dum ta Kvina, 
la Barcelona Aktoraro .kreis" la Esperantan .Mistero de Doloro'. 
La Organiza Komitato interkonsentis kun la sama aktoraro, kiu 
ludos dum la Deka, je poste fiksotaj datoj. Ĉi tiun fojon klasik
a j n  ludos la realistaj artistoj de Adria Gual, nome .Georgo Dandin* 
de Moliere, en la traduko verkita de nia Majstro. Nedubeble estas, 
ke la pure Esperanta elparolado kaj perfekta f lu k ap ab lo  de niaj 
Katalunaj aktoroj igos la prezentadon de .Georgo Dandin* granda 
propaganda festo kaj kortuŝanta soleno de beleco kaj arto.

. •. Oratora Konkurso. Same kiei en Bern, okazos Oratora 
Konkurso. Povos partopreni en ĝi ĉiu kongresano, post aprobo de 
la jugantaro. Povos ĉeesti ĝin ĉiu kongresano. Vidu la regularon 
en la Kongresa Gazeto.

. Komercistoj kaj Industriistoj. -  En la Ekspozicio estos 
speciala fako por la komercistoj uzantaj la lingvon Esperanto sur 
siaj katalogoj au komercadoj; la akcepto de la komercadoj kaj kata
logoj estas senpaga en tiu propoganda fako. Apud la Propaganda 
Ekspozicio estos bela Vendejo, kie ĉiu firmo povos vendi Esper
antajn k o m e rc a jn ;  la akcepto de la komercaj^ ne estas senpaga 
en tiu komercejo. Petu de nun la regularon de S-ro C  Rousseau
4, place de la R£publique, Levallois-Perret (Seine).

. •. Por la korespondado. — Se vi volas, ke viaj sciigoj au 
petoj tuj trafu la organizantojn, vi uzu ia telegrafan adreson de la 
Kongreso, direktante vian telegramon al .Esperanto-Paris". Pro kaj 
por la leteroj, kiuj temas pri multaj punktoj, jen la sekvata metodo: 
por Spari tro grandajn poŝtelspezojn, la Komitato ĉiumarde kun
venas, kaj tie ĉiu .fakestro* ekricevas la lin koncernantajn leterojn. 
Tio klarigas al la sendintoj, kial letero ne estas tuj respondata: 
se ĝi alvenas ekzemple merkrede, ĝi devas atendi ses tagojn. Kom
prenebli' urgajn leterojn oni tuj respondas. Por eviti malforton, 
vi disponas la rimedon: vi traktu nur unu aferon en unu letero (ati 
kelkajn aferojn en unu letero, sed po slipo).

Oficialaj monhelpoj. — Post raporto de S-ro Bellan, ta 
(Generala Konsilantaro de la departemento Seine voĉdonis monhelpon
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intaro de Parizo voĉdonisda oOO Frankoj. Aliparte la Urba 
monhelpon da 1000 Frankoj.

• ‘ • Kongresanoj. — Gis la 25 februaro la nombro de la a g 
intaj kongresanoj atingis 1333, inter kluj 569 el Francujo, 248 el 
Britujo, 149 el Germanujo, 69 el Aŭstrio, 62 el Hispanujo, 52 el 
Belgujo kaj Rusujo, 22 el Svisujo, 19 el Hungario, ktp.

Oni senprokraste sendu la kotizaĵon; 15 Fr. (IO Fr. por famili
anoj) al Kongreso de Esperanto, 3, place Jussleu, Paris.

Affŝo, postkapo, glumarko. — La poŝtkartoj kaj glu
markoj reproduktas la afiŝon, kiun verkis S-ro Agache. ĉ i  montras, 
en sunsubira lumo, orientan, ekdormantan parton de Paris. Oni 
vidas maldekstre parton de la Eiffel-turo, en la mezo la riveron 
Seine, dekstre la arbojn de la bordo kaj la du turojn de Trocadero. 
La tuto faras artan impreson. Presitaj estas 5000 afidoj, 50.000 poŝt
kartoj kaj 100.000 glumarkoj.

La afiŝoj kostas po Fr. 1.50 (inkluzive sendkostoj).
Por kolektantoj oni vendas du apartajn seriojn, ĉ iu  el tiuj 

ekzempleroj estas numerita kaj surhavas la subskribon de la verkinto, 
S-ro Agache. La prezoj estas por

Serio A (numerita de I ĝis 100) . . .  po Fr. 5 
.  B ( , .  IOI .  105) . . . ,  .  IO

La serio B ne "entenas verdan koloron. Eble por Esperantistoj 
tio estas nebonajo, sed la tre malmultaj afiŝoj de tiu ĉi serio faras 
tre pitoreskan efekton.

La poŝtkartoj kostas po Fr. 0. IO (12 kostas Fr. I, 100 kostas 
Fr. 7.50). Tiuj ĉi prezoj ne entenas la sendkostojn.

La prezo de la glumarkoj estas Fr. I por 100 ekzempleroj.
Libristoj kaj revendistoj ricevas specialajn rabatojn.

DI VERSAĴOJ
.- .  Esperanto kaj turismo. En .Finna Esperantisto* ni legas 

la jenan interesan Informon:
.La Turista Societo de Finnlando ne cesas montri sian inter

eson kaj favoron al la Esperanta movado. Ĝin ne kontentigis nur 
la eldono de Esperanta gvidlibro tra Finnlando. Nun antaŭ kelka 
tempo ĝi decidis doni subvencion kaj preparigi grandan amason da 
lumbildoj por sendi nian samideanon, S-ron Vilhŭ Setala (Distrikta 
Delegito) al eksterlando por fari esperantajn paroladojn pri Finnlando 
kiel celo de turismo. Li vojaĝos kredeble tra Anglolando (kaj eble 
Belgolando) al Parizo por partopreni en la Deka, kie li reprezentos 
EAE kaj revenos tra Germanlande kaj Danlando al nia patrujo. 
La subvencio ricevita estas tiom granda, ke li ne bezonas postuli 
de Ia societoj, kiuj aranĝos la okazojn por parolo, ian pagon, nur 
senpagan ĉambregon kaj lumbildan aparaton al sia dispono.*

Gratulojn al la Turista Societo de Finnlando!
v > • *• r f s •  * -* 4 • .*• * v . r  . ^ „ i  ŝ - '  ^ v- .  * .

Esperanto kaj katolikoj. — La Va lnternacia Kongreso 
kaj Pilgrimo de la katolikaj Esperantistoj okazos en Lourdes la 
12-17 augusto 1914, sub la honora prezido de Lia Episkopa Moŝto 
Mons. Schoepfer, episkopo de Tarbes kaj Lourdes. La kongresanoj 
ĉeestintaj Ia Dekan en Parizo foriros kune dimancon IO augusto 
je 22 h. kaj alvenos en Lourdes la morgaŭon tagmeze. La tuta 
kvintaga ĉeesto ne kostos pli ol 35 Fr. por ordinara klaso kaj 
40 Et. por unua klaso. Kongresa kotizado 5 Fr. Personoj dezir
antaj partopreni sendu plej baldaŭ sian kotizon al F-ino Larroche, 
55, rue de Vaugirard, Paris.

. •. Esperanto kaj laboristoj. — Dum la Deka Kongreso 
okazos en Parizo laborista-esperantista kongreso, kun ĉefa celo 
fondi interligon inter laboristaj Esperantistaj grupoj ekzistantaj tiu
lande. Jam estas elektita komitato por preparado de tiu kongreso 
kaj cio rilatanta ĝin, nutrado, logado, ktp,,, tiamaniere ke por ali
landaj laboristoj la kosto estu kiel eble plej malkara. Por ĉiuj in
formoj sin turni al Esp. Laborista Franca Unuigo, 121, rue de la 
Convention, Paris, 15«
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logika konkludo kaj nun, kiei ni montros, tamas ankoraŭ ĉi UuLa grava jurnalo Die 
Zeti (U  Tempo) en Wien raportis, ke ia societo por aeronaŭtiko 
en Supra Austrio sendis per kapitano Malina proponon por enkon
duko de Esperanto kiel oficiala lingvo de la Internacia Aeronautika 
Federacie. Pri tio S-ro kapitano Engel {aris detalan raporton por 
Esperanto. La vic-prezidanto de ta Aeroklubo, majoro Hinterstoisser, 
varole rekomendis la proponon kaj post longa debato oni trans
donis ĝin al la aeronautika komisiono por la enkonduko de la 
necesaj laboroj.

TRA LA GAZETARO
r .  La Revuo  (marto). En Egiptujo (G. Wtlken):

. . . . E n  Egiptujo ĉio estas intemacia: komerco, gazetaro (ga
zetoj je sep Ilngvoj), eĉ Juĝejoj, kie kvar lingvoj estas prenitaj 
kiel oficialaj. Do, estas ebla proceso, kies peto estas skribita angle, 
respondo arabe, parolado itale kaj verdikto france. Jen kie estas 
granda neceso de Esperanto! . . .  En Egipta cefurbo, Kairo, dum 
1910, laŭ ia klopodoj de Delegito de UEA, D-ro H. ŝipek, kaj 
S-roj L. Atkins, Veronezi, k. a. estis fondita la .Egipta Esperantista 
Asocio*, tre favorita de Estraro, de ia publiko kaj gazetaro. ,Egyptian 
Gazette*. .Bourse Egyptienne\ .Misr* diverslinge salutis gian nas
kigon. De tiam komencis viglan propagandon de nia movado — unua
flanke nemultenombraj, sed veraj Esperantistoj, membroj de UEA — 
aliparte nia honorinda Delegito UEA, D-ro Ŝipek, kiu farigis de 
sia sanigejo en Heliopolis (apud Kairo) veran Esperantan hejmon. 
Kaj nia afero evidente progresas. En angia .Okupanta Armeo* 
fervore propagandas S-ro G. Lee, sekretario de EEA. Kiel efiko 
de iliaj kunigitaj klopodoj, ni povas nun renkonti samideanojn en 
granda nombro de Egiptaj urboj. Centra Oficejo de EEA kunigas 
ilin ĉiujn. Antaŭnelonge fondiĝis. kiel filio de EEA en Aleksandrio 
Societo Esperanto sub Ia prezidanteco de Del. de UEA G. Wilken. 
Malgraŭ tio, ke ĝis nun Esperanto estis preskaŭ nekonata, ĝi unuajn 
pasojn montris. Malfermitaj kursoj estas tre bone vizitataj, ĉiu- 
semajne aligas novaj membroj, kaj ĉiulandaj samideanoj sendante 
kun liga jn  salutojn, helpas konvinki nekredemulojn.*

. •. Amerika Esperantisto (februaro). Esperanto en 
Persujo:

.I-a Centra Oficejo de la Persa-Amerika Asocio por Edukado 
en Vaŝingtono, D. C. ricevis ia novajon, ke en Persujo oni estas 
organizinta diversajn subklasojn de Esperanto. Ce la lernejo 
Tarbiat en Teheran klaso jam funkciadas. En la urboj Tabriz kaj 
Urmial en Persujo oni multege interesigas kaj granda entuziasmo 
regas, kaj la Persa-Amerika Asocio en Vaŝingtono estas provizanta 
la necesajn lernolibrojn. Ĉio tio estas bonega komencado, kaj oni 
esperas, ke multaj klasoj baidaŭ starigos en aliaj urboj persaj, ĉar 
la nuna majstro de la B3hai'a Revelacio, Abdul Baha. ordonis al 
siaj tri milionoj da persaj kredantoj studi ĉi tiun lingvon

. • .  Germana Esperantisto (marto): Nia gazetara mizero 
(R. Maske):

.Kiu nur iomete observis la Esperantan gazetaron, tiu kon
v i n k i s ,  ke ĝi grave malsanas. Suferantoj estas ĉiuj tri faktoroj de 
nia gazetaro: eldonantoj, redaktoroj kaj publiko, sed Ia plej granda 
malhelpo rezultas el tia stato por nia tuta m ovado. . .

. ĉ u  ekzistas eldonanto de iu Esperanta gazeto, kiu havas pro
fiton el sia eldonajo? Certe ni povas respondi: ne. Sed ekzistas 
multaj, kiuj havis kaj havas malprofiton, ĉar pro malgranda nombro 
da abonantoj kaj anoncoj la elspezoj superas la enspezojn. On 
povus supozi, ke la eldonantoj aŭ atendas estontan profiton, aŭ 
simple estas tiel fervoraj esperantistoj, ke ili volas alporti oferojn 
por nia movado. Rilate al la unua supozo ili povas esti certaj, ke 
se ia afero iros ^isnunan vojon, la feliĉa terapo ne komencigos en 
la dudeka jarcento. Rilate al ilia oferemo «Mii devas respondi, ke 
ĉiu oferemo estas nur tiam fruktodona, kiam ĝi estas bazita sur

logika konkludo. Jra la kauzo de la mizero de la eldonantoj.
.La redaktora mizero estas ne malpli granda. La Esperantaj 

redaktoroj estas bonaj, amindaj homoj, sed lli, laborante, ne povas 
vivi de siaj moralaj ecoj; pro Uo oni ne povas de lli ankaŭ postuli, 
ke iii fordonu sian tutan forton kaj tempon ekskluzive al sia redak
tora tasko, kaj ĉi tiu cirkonstanco des pli malutilas al la gazeto, 
ju malpli bonajn kunlaborantojn la redakcio havas, La fakto, ke 
Esperantaj redaktoroj estas su p e k ta ta j  per malvaloraj, diletante 
verkitaj manuskriptoj, ne faciligas ilian pozicion. Ofte esperanUstoj 
estas tro kuraĝaj homoj. Ne unufoje tiu, kiu ĝis la momento, kiam 
li farigis esperantisto, ne kuragis skribi plej malgrandan gazetan 
artikolon en sia gepatra lingvo, sentas sin tuj kapabla, verki longajn 
Jiteraturaĵojn" en Esperanto post kelksemajna aŭ kelkmonata stud
ado de iu Esperanta lernolibro, ĉar artefarita lingvo permesas pro
dukti — m alu tilo jn . Ne mem legi bonajn Esperantajn verkistojn, 
sed feliĉigi aliajn per sia Esperanta kapableco, estas unua zorgo de 
esperantistigitaj fervoruloj. De tie devenas en Esperantaj gazetoj 
ia multego da artikoloj, senvaloraj rilate al enhavo kaj stilo.

.Sinsekve de tie devenas ankaŭ la tria mizero, la mizero de 
la Esperanta publiko.

.Pro kio oni lernas Esperanton? Ĉu ĝi devas esti spirita sporto 
aŭ ludilo, forpelanta enuon de ne sufiĉe okupitaj homoj? Klu lernis 
Esperanton, volas havigi al si praktikan utilon aŭ almenaŭ konvinki 
la neesperantan publikon pri utileco kaj graveco de internacia help
lingvo; tion oni eĉ ne povas atingi per tondra klakado kaj bruado 
dum la kongresoj.

.Esperantisto abonanta iun Esperantan gazeton havas tri celojn: 
li volas informi sin pri la Esperanta movado, kion efektivigas nun 
sufiĉe la propagandaj gazetoj; li volas perfektigi en bona Esperanta 
stilo; li voias havi utilon aŭ ĝuon por sia spirito, legante interese 
verkitajn ĉiuspecajn artikolojn aŭ valorajn, ne konatajn de li lite- 
raturajojn. En la du lastaj rilatoj la plej granda parto de Esper
antaj gazetoj ne povas nun kontentigi eĉ plej modestajn dezirojn 
de la abonantaro. Malbonan Esperantan stilon, naciismojn, samvole 
kreitajn vortojn, eĉ gramatikajn erarojn oni tro ofte renkontas en 
multaj gazetoj. Aliparte Ia enhavo estas ofte banala aŭ ne interesa.

. . . .  Ni ne povas fini niajn rimarkojn rilate Esperantan gazet
aron, ne atentiginte tute senpartie Ia interesulojn pri prudenta agado 
de la gazeto Esperanto por ekinteresi pli grandan publikon. An
stataŭ tradukadi malnovajn l i te ra tu ro jn  (unufoje ĝi pekis ĉi tiu
rilate) ĝi penas varbi bonajn korespondantojn en ĉiuj landoj, kiuj 
ofte liveras tre instruajn kaj interesajn artikolojn pri ĉiuj temoj 
rilatantaj al la kulturstato kaj nacia vivo de tilaj landoj.

.Esperanto ja devas esu spirita ligilo de ĉiuj popoloj, tial estas 
tiom pli konforme al la celo, ke popoloj senpere, per Esperanto, 
donu reciproke al si pli verajn kaj kredindajn sciigojn pri sia 
ekzistado, ol tion ĝis nun faras naciaj korespondantoj de naciaj 
gazetoj, kiuj tre ofie ne kapablas, kiel fremduloj, juste prijuĝl la 
landon kaj ĝian ioĝantaron . . .  *

.-. Favoraj artikoloj aperis en: Ostsdiiveizerisches Tageblatt, 
Rorschach (24 februaro). Rorschadier Bote (24 februaro), Ror- 
sdiadier Zetiung (25 februaro). L ‘Edio, Toul (28 februaro). The 
West Herts and Watford Observer (7 marto), El Tiempo, Murcia 
(25 februaro), La Region, Santa Cruz de Tenerife (13, 14 17 febru
aro), Dimmaloetting, Feroaj Insuloj (No li) .

. •, La armenlingva taga gazeto Hohizon aperanta en Tiflis, 
publikigas ofte ĝeneralinteresajn artikolojn, Edukata jn  el Esper
anto de S-ro S. Mkrtiĉjan, Del. Batum. I-a armena jurnalo Nor 
fiosand ankaŭ publikigis longan priesperantan artikolon de S-ro 
Mkrtiĉjan.

. •. En ia hindilingva gazeto Sarasvati aperanta en Ailohabad, 
aperis artikolo, kiu vekis grandan intereson kaj elvokis sufican 
kvanton da petoj.

. •. Konstantajn artikolojn aperigas Hunyadvdrmegve, Puj. 
Deva 4s Vidtke.

* i*
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UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
Financoj.

Konteltiro de U EA por la monato februaro 1914:

O FICIALA INFORM ILO

La kotizajoj por 1914 estas pageblaj al la Delegitoj, 
aŭ, se ne estas, a l la C. O. de UEA.

Ordinara membro: Fr. 2. 50  (Sm. I).
Subtenanta membro: Fr. 5  (Sm . 2).
Interŝanĝa aŭ Studenta Fako: Fr. 1 .2 5  (Sm. 0 .5 0 ) .
Esperantia Entrepreno: Fr. 1 2 .5 0  (Sm. 5).

Id . (Esperantista  o rg a n iz a jo ) : Fr. 7. 5 0  (Sm . 3).

ĉ iu  membro paginta la kotizaĵon por 1914 ricevos de 
la C. O. de UEA la membrokarton ka j la Jarlibron.

Garantia kapitalo.
U sto  de garantiantoj Frankoj

Antaua listo 22.250
111. L. Cbilard, Versailles...............................................................  125
112. Vladimir Maksimov, K u ta * * ...............................................  125

Frankoj 22.500

Entute  (ĝ is Ia IO marto) 112 Garantiantoj mendintaj 
180 atestojn, valoro 2 2 .5 0 0  frankoj (9 0 0 0  Sm.).

Ni rem em origas, ke laŭ la Regularo la atestprom esoj ne 
povas  enhavi specialajn kondlĉojn kaj estas efektivigeblaj 
plej malfrue tri monatojn post la prom eso. Pri la akiro de 
atestoj oni bonvolu  informi la Centran Oficejon de UEA 
(IO, rue de  ia Bourse, Genĉve). La m onon  oni pagu al la 
banko, kiu senpere kvitancos la r icev o n : Kantonalbank, Bern 
(Banque Cantonale, Berne), [Nationalbank konto  1020, svisa
poŝtĉeko III. 106.]

P os te  la Garantiantoj ricevos la atestojn, la karton de 
dumviva m em bro kaj estos enregistrataj kiel abonantoj al 
Esperanto.

Komitato de UEA. —  Per sia lasta rondiranta kajero 
la K om itato  alprenis la jenajn d e c id o jn :

l e ĉ i  sankciis la kontrakton inter UEA kaj la Loka 
O rganiza K om itato  de la Deka Universala K ongreso  de 
Esperanto  pri la arango de la K ongreso  de UEA.

2« Ĝi elektis S-rojn Loth (Lausanne), R obertson  (L ondon), 
de Leener (Bruxel!es), Martinet (Paris), Ivanov (P e te rbu rgo ) 
kiel mem brojn de  la Studenta K om isiono.

3e Ĝi esprimis al S-ro D. E . Parrish  siajn dankojn pro 
Malfervora kaj diligenta ag ad o  por nia Asocio en Nord- 
Ameriko.

4« Ĝi aprobis la elekton de S-roj Ed. Mallet, Del. GenĜve, 
k a j 'C h .  Jayet, Del. M orges, kiel financkontrolantoj.

Etato de la Esperantianoj. —  Je  la 28 februaro 
estas enkasigitaj de la Centra Kaso d e  UEA 4 7 2 7  kotizajoj 
(el kiuj 109 subtenantoj).

Fakaj membroj. —  Interŝanĝa F ako : 3 7 9 ;  S tudenta 
Fako: 26.

Statistiko. —  M ovado de la korespondaĵoj en la C. O. 
de UEA dum  febuaro :

Ricevitaj Forsenditaj M andatoj
1461 1047 262

Tuta s u m o :  2770. Antaua m o n a to :  6 1 5 6 . Antaŭa jaro  
(sama m o n a to ) :  2841 .

Enspezoj Fr. Elspezoj Fr.
M embroj 1724. 64 Oficejo 6 7 . 3 0
Subtenantoj 85 . — Salajroj 5 3 5 . —
Entreprenoj 120 . 39 K orespondado 6 9 . 5 0
Jarlibro 4. 50 M aterialo 5 .  ——
Pagita j Servoj 16. Presajoj 1 1 1 .5 0
Adm, Enspezoj 55 . — Jarlibro 4 9 2 0 . 20

Ofie. O rgan o 59 . 50
Adm. Elspezoj 148. l i

2 0 0 5 . 53 5 9 1 6 . l i
Saldo 3 9 1 0 . 58

5 9 1 6 . l i 5 9 1 6 . l i

Novaj Delegitoj.
Berkhamstad (Anglujo, Herts.). — D .: Michael James Elliott, pastro, 

,St. Abbs*, Kings Road.
Beroun (Austrio, Bohem io). — D.: Antonin Raz, instruisto, 

Vrchlickĉho ui. 70.
Circenester (Anglujo, Gloucestersh.) — D .: J. R. Ainsworth-Davis, 

profesoro, Royal Agricultura! College.
Cleveland (Usono, Ohio). — D.: H. S. Hall, 4305 E. 125-th St.
Coomassie (Afriko, Gold Coast). — D .: George Gunst, Franca 

Kompanio de I’Okcidenta Afriko.
Durban (Afriko, Natal)- — D .: Charles J. Morin, 31, Reed & Cham

pion^ Bldg.; poŝta adreso: P. O. Box 22.
Franca ŝiparo. — D .: Charles Fahmer, leutenanto sur Sipo Croiseur 

.Marseillais*, Brest (Francujo, Finistera).
Heliopolis (Egiptujo, Cairo). — VD.: Franz Vielhaber, profesora 

kandidato.
Hohenlindc (Germanujo, Silezio). — D.: Georg Blobel, Beuthener 

Chaussee 22.
lcnva City (Usono, Iowa). — D .: F. H. Battey, Box 351.
Krai Vinohrady (Austrio, Bohemujo). — D .: Adolfo Kaŝparek, 

fervoja oficisto, Smichow-Nadrazi.
iMrrabee (Usono, Iowa). — D.: Chauncy Case.
Lipine (Germanujo, Silezio). — D.: Michaelo Paruch, oficisto,

Hflttenstr. 24, en Schlesiengrube.
Medford (Usono, Oregon). — D .: James G. Smith.
Messarbournou (Turkujo, Haut-Bosphore). — D.: Selim Zifky, 

profesoro de 1’Ecole Pertevniale.
Miskolc (Hungario, Borsod). — D .: D-ro Gyŭri Nagy Lajos, advokat

kandidato, Remĉnyi u. 4.
Newport (Anglujo, Monmouthsh.). — F-ino Rhys Jones, Hlgher 

E lem en ta j School.
North A b ington (Usono, Mass.) — D .: S-ino W. H. Wyman.
Petrozsiny (Hungario, Hunyad). — VD.: Ludoviko Petrasits, Stata 

oficisto.
Pforzheim (Germanujo, Baden). — D .: Albert Knecht, Badenstr. 14.
Plauen i. V. (Germanujo, Saksujo). — VD.: Paul Roeder, desegnisto, 

Reichstr. 38.
Rosny-sous-Bois (Francujo, Seine). — D.: Louis Georges Monnot, 

oficisto, 36, rue Paul Cavarĉ.
Sainville (Francujo, Eure-et-Loire). — D .: Henri Buret, notario, 

telefono N° 3.
Schlesiengrube (Germanujo, Silezio). — D .: August Dudek, Gutstr. 33.
Saint-Amoult (Francujo, Seine-et-Oise). — D.: S-ino Canet.
Temi (Italujo, Perugla). — D.: Domenico Santarone, Viale Ben. Brin 7.

Ŝanĝoj.
*  *. * .

Alexandrie (Egiptujo). — D . : Georges Wilken, advokato, B. P. 456,
Chrudim (Austrio, Bohemujo). — D .: Fr. Broz, i. r. supera poStoficisto,
KOnigshŭtte (Germanujo, Silezio). — D .: Ma* Fleischer, 20, Ring.
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Mŭlhausen {Germanujo, Rizas©). — VD.: F-iao Mathilde Jaquei,
9, nie de Lyon.

Partida (Skotlando). — D .: F-ino A. G. McFarlane, 234, Dumbarton 
Road.

Portsmouth (Anglujo, Southampton). — D.: W. H. Harrison, 
304, Fration Road.

Eksigoj.
Borgo (VD.: F-ino Andersen); Lwow (VD.: Niznik); Metz- 

Sablon (D .: Kŭnzei); Mŭndien (DD.: Maurer); Neagersdorf (D .: 
Henke); Spi rii Labe (D .: Battey); San Feliu de Guixols (VD.: 
Geli); St. Moniz S D .: Sachse).

Esperantia Parolejo
Al korespondantoj

Gesamideanoj, skribante al Germanlande (kaj ankaŭ si la aliaj 
landoj. Red.) bonvolu noti, ke ne estas permesate sur kartoj skribi 
ekster la streko markanta la spacon por la adresoj; alie oni devas 
punpagi. F o to g ra fa j  ktp. en kovertoj pagas letersendkostojn, se 
la koverto estas gluita. Sendaĵoj kiel .presado* rajtas havi nur 
adresan surskribon. R ■ K-

Oni laŭdas!
. •. S-ro M. Kipermann, Esp-iano en Kfev, kore dankas S-ron 

A. ŝigorin, Del. en Jaroslav, pro grava servo.

. •. S-ro /. Ii. Krestanof, Esp-iano en Grenoble, esprimas plej 
korajn dankojn ai Ges-roj Gabert, Del, en St-Etlenne, S-ro Mege, 
Del. en Valence kaj S-roj Ploussu, Del. en Grenoble kaj L. Agurtin, 
pro afabla akcepto kaj helpo.

Oni petas!
. •. S-ro J. Pastoor, redaktoro, poŝtkesto 5, s-Hertogenbosch 

(Nederlando), petas Esp. komercajn prospektojn, katalogojn, prezarojn, 
informojn pri bonaj rezultatoj de Ia uzado de Esp. por komerco kaj 
industrio, por propagando en komercaj rondoj,

. •. S-ro Miroŝovskij. sekr., 2307 S. Clifton Pk. Ave., Chicago 
(IU., Usono), deziras ricevi gazetojn aŭ Esperantaĵojn, el kiuj li 
povus traduki por ĉiutaga rubriko en la Chicagaj gazetoj. En 
Chicago okazos la Nacia Esp. Kongreso de Nord-Ameriko.

. *. S-ro Hynek Ĉerny, Prez. de ia Esp. Klubo kaj Dei. en 
Rakovnik (Bohem., Aŭstrio) petas alsendon de prospektoj, prezaroj, 
poŝtkartoj, por Esp. ekspozicio en Rakovnik (autune 1914).

S-ro A. Kottin, Del., Str. Tolstogo 71, loĝ. I, Samara (Rus.) 
petas alsendon de Esp. ĵurnaloj, katalogoj, prospektoj, por praktika 
propagando.

. •. S-ro Tfi. Hanssen, Del. en Dubuque (Usono), petas, ke por 
propaganda celo oni sendu Esp. katalogojn kaj dokumentojn, al la 
plej granda homeopatia firmo en la mondo, Homeopatia Centra 
Apoteko en Leipzig, kiu havas grandegan eksportkomercon.

S-ro Rukavicin, Del., Universitato, Kazan (Rus.), petas, ke 
oni bonvolu sendi duspecajn Esperantaĵojn por ekspozicio aranĝota 
en Kazan, granda universitata urbo,

. •. S-ro W. Wittbrodt, prezidanto de la Esp. Grupo, Anzengruber- 
strasse 3, Berlin-Neukoln, deziras ricevi gazetojn, poŝtkartoj n por 
ekspozicioj dum propagandaj paroladoj.

. •. S-ro M. de Balzac, Del., Via Parini IO, Torino, petas al
sendon de dokumentoj kaj propagandiloj por Esp. ekspozicio.

Reciproka Informado
Por utili al niaj membroj ni komencis novan servon, kiun 

ili certe Salos. Ciu leganto, kiu deziras ion scii pri iu ajn temo 
(komerco, turismo, libroj, institucioj, ktp.) skribu al ni sian demandon. 
Ni ĝin enpresos ĉi tie kun vica numero. Tre versajne inter niaj 
membroj, legantoj de Esperanto, kiuj apartenas al plej dlversaj medioj, 
landoj, profesioj iu povos respondi la demandon. Tiun respondon 
li bonvolu resendi al ni, kaj ni ĉi tie ĝin enpresos. Ni rezervas al 
ni la rajton mallongigi kaj arangi la tekston de la demandoj kaj 
respondoj kaj, kompreneble, eĉ tute forigi tiujn, kiuj estus kontraŭ 
la bonmoroj, ia generalaj principoj de nia gazeto aŭ ne havus sufice 
generalan intereson. La demandoj kaj respondoj estu kiel eble plej 
mallongaj kaj precizaj Oni skribu ilin tre legeble sur apartaj paper
folioj aŭ poŝtkartoj, aldonante la numeron de la membrokarto de UEA.

Respondoj
t a  unua cifero montaas la numeron de la demando. U dua (inter krampoj) 

ia paĝofj de Esperanto. sur klu ĝl aperis.

IO (49). D-ro V. Pierrie. Higieno de la intelekta laboro. Rb. I. 05 
(afr.). Librejo de .Vestnik Znania“, Peteri) , Nevskij 40. — M. 2717.

A l v o k o j
Al (iulandaj Delegitoj!

Alvokoj al niaj gesamideanoj okazas tiel ofte, ke bedaurinde 
multfofe oni jam ne atentas je ili, ili ĝin meritas.

Tamen mi tumas min per nova alvoko al ĉiuj Delegitoj, al la 
tuta Esperantianaro, kaj mi petas pri afabla atento.

En la jaro 1914 okazos en Leipzig la .Internacia ekspozicio por 
librometio kaj grafikaj artoj*, ĉ a r  Leipzig estas centro de la librometio 
oni jam hodiaŭ povas diri, ke la ekspozicio cstos vizitata de plej 
Internacia kaj granda aro de interesuloj. Do, ĉu la ekspozicio estus 
vere kompleta sen la literaturo Esperantista? Certe ne, kaj pro 
tio la Lelpzigaj Esperantistoj decidis inde reprezenti nian helplingvon 
per plej eble granda kaj internacia prezentado de libroj kaj allaj 
Esperantanoj. Kaj kiel ia aliaj grandaj popoloj ni ankaŭ volas konstrui 
propran E speranto-domon en la internacia .strato de la popoloj*. 
Certe tia verko estas inda je ia helpo de ciu samideano, kaj ml 
insiste petas la Delegitojn, varbi por ni. Ni ankoraŭ bezonas monon 
kvankam multaj samideanoj jam donacis grandajn sumojn. NI ankaŭ 
petas pri materialo por la ekspozicio. Monon oni sendu al la jena 
adreso: Saksa Esperanto-Instituto, Dolzstrasse i, Leipzig (Germanujo) 
kaj aldonu .por la Esperanta pavilono*. Oni akceptas ankaŭ la 
plej malgrandan sumeton, eĉ respondkuponon.

Por ekspozicio la eldonistoj sin turnu al la .Germana Esperanto- 
Librejo, Johannisplatz 3, Leipzig*, kiu estas komisiita kun ia fako 
pri elmetado, vendado, disdonado de prospektoj, ktp. Por tiu laboro 
la Germana Esperanto-Librejo postulas kotizon reciproke la necesajn 
lokon kaj penon.

Pli detalajn sciigojn per la nomita librejo aŭ la subskribinta 
Delegito. Bernhard Koetz,

Eiletiburgerstrasae 4911, Leipzig.

Ĉiu helponto sin tumante al la Delegito ricevos de li la arte
faritan, diverskoloran poŝtkarton montrantan ia Esperanto-domon, kiu 
nun jam estas konstruata!

Al gestudentoj de la franca lingvo!
Post la Pariza universitato estas en Grenoble (Francujo) la plej 

granda nombro de fremdaj gestudentoj. La universitato organizas 
kursojn de franca lingvo kaj literaturo por la fremda gestudenta^  
kaj posedas instituton por franca elparolado. Mi Ĉeestis tie la kursojn 
dank' al UEA, S-ro Del. kun granda komplezemeco atendis min, pro



igis en Grenoble belajn tagojn inter karaj samideanoj!
Mi petas por pruvi la utilecon de UEA kaj nia lingvo, petu 

en Esperanto de Patrona Komitato de la Universitato en Grenoble 
esperantajn informojn kaj gvidlibron esperantan. Ankaŭ turnu vin 
al S-ro Pfoussu, Del., en Grenoble (4, piace J, Achard).

/i. Ludirk, De!.,
Kounice (Bohemujo).

Kiu helpas!
Por propagandi Esperanton en la Nederlanda provinco Zelando, 

oni fondis Zelandan Esperantan Komitaton. Propagando en nia 
provinco tamen estas tre malfacila kaj estas nepre necese, ke oni 
konvinku la komercistojn pri la praktika utileco de Esperanto. Por 
(io mi petas, ke Esperantiaj entreprenoj sendu al mi plurajn katalogojn, 
kiujn mi disdonos al Zelandaj komercistoj kaj butikistoj.

Sed ankaŭ firmoj aŭ personoj, kiuj ne havas Esperantajn kata
logojn, tamen volos vendi ion en nia provinco povos helpi kaj sam
tempe ankaŭ havi la eblon fari aferon, lli sendu al mi leteron de 
ne pli ol 500 vortoj kaj aldonu du respondkuponojn. Mi tiam 
dudekfoje kopios la leteron kaj sendos la kobajojn kun neder
landa noto al komercistoj, kiuj lan mia opinio havos intereson pri 
la afero. Krom aliaj aferoj precipe en Zelando estas vendeblaj: 
grensemoj, fruktarboj, artsterkaĵoj, bierfariloj, bicikloj, maŝinoj por 
terkulturado, nutrajo por brutaro. C. Chr. Droogendik, Del.,

Stavrnisse  (Nederlando),

Teatristoj kaj teatramantoj
Mi intencas kolekti materialon por interesa verko, kiu pritraktos 

valorajn artikolojn pri teatroj de XXa jarcento. Oni bonvolu sendi: 
I p Informojn pri teatra vivo per leteroj. 2« Portretojn de fame konataj 
geaktoroj kaj teatroj per ii. poŝtkartoj.

Al ciuj, kiuj bonvolos helpi al mi, mi respondos per letero aŭ 
karto kaj rekompencos la plenumitan g en iec o n  laŭ esprimita deziro,

Julio Baghy (UEA), hungara aktoro,
Teatro, Kassa (Hungario)

instruistoj
La Komitato de la N'ov-Ze la nda Edukada instituto proponas 

arangi veturajn stipendiojn por ke diversaj N.-Z. instruistoj vizitu, 
de tempo al tempo, la plej bonajn lernejojn de Britujo kaj de la 
Kontinento por pli bone konatigi kun la plej taugaj modernaj me
todoj. Sanprofesiaj Esperantianoj kaj Esperantistoj volu komuniki 
pri tio kun S-ro

J. A. Hodges ĉe S-ro J. W. Atkinson,
We*tern Sprinjfs Rii, Momingslde, Aackland (Nova Zelando)

Familio Ovens
Ciujn samideanojn, kiuj portas la nomon Ovens (Orvens, 

Oŭvens, Oŭwens) mi petas helpi ellabori kronikon familian. Mia 
kroniko jam etendigas ĝis ia jaro 1553. Hejmlando estas Nord- 
Frisujo (nord-okcidenta parto de la germana provinco Schleswig- 
Holstein). Multe da fadenoj perdigasNederlandon, Anglujon, Amerikon, 
Sved ion . Mi petas alsendi kiel eble plej precizajn notojn pri de
veno kaj eble fo to g ra fa jn  (parencecaj estas la familioj Hoyers, 
Nommensen). Ove Ch. A. Ovens, Hamburgo 26.

Esperantistaj skoltoj
La organiza komitato de la unua internacia kongreso de francaj 

skoltoj, kiu okazos en Angers dum 16, 17, 18, 19 julio 1914, vigle 
laboras.

U  nombro de skoltoj, kiu; akceptis ĝis nun partopreni la kon
greson superas 2000, kaj oni esperas, ke tiu ĉi nombro duobligos.

La eksterlandaj asocioj de skoltoj komencis sendi sian aligon; 
jam multaj petis informojn esperante skribitajn.

Mi insiste petas Esperantistajn skoltojn (scouts, exploradores, ktp.) 
kiuj partoprenos la kongreson, ke ifi konigu sin al S-ro Bessonneau 
Julien, prezidanto de la kongreso, Angers (Maine-et-Loire, Francujo).

landoj oni petu informojn pri la kongreso al la supredirita adreso.

L. Blot (Del. Angers).

Ekspozicio de insektoj
Kolekto de insektoj de la tuta mondo estos videbla ĉe la 

Pariza Kongreso. Ci estos farata nur per la sendadoj de niaj sam
ideanoj.

Do, la Esperantianoj de ĉiuj landoj, urboj, vilagoj bonvolu sendi 
por tiu celo kelkajn eĉ ne belajn insektojn kaptatajn de ili aŭ ai 
ili donitajn. Facile estas prepari ilin por la vojaĝo. Oni mortigos 
la insektojn per iomete da petrolesenco, aŭ etero, karbonsulfuro, 
kloroformo, proksimigos la membrojn de la korpo, fermos la flug
ilojn de papilioj. Poste, oni metos la Insektojn aŭ inter paperaĵoj 
aŭ en kotono, lasos ilin sekigi dum kelkaj tagoj, kaj sendos en 
ligna skatoleto al S-ro P. Varnier, Del. de UEA en Meaux, apud 
Parizo, kiu preparados ilin, kaj sube, metos ia nomon de la sendinto.

La rezultato de tiu provo estos skribata al la natursciencaj 
gazetoj. Do, la plej multaj kiel eble, bonvolu helpi lin. Viaj nomoj 
estos legeblaj ĉe la Kongreso! Ideo aprobita de Ia Kongresa Ko
mitato. p. Varnier (Del. Meaux).

REKLAMO
K O R E S P O N D A D O

L — letero. PK — poi tka rto. PI — poŝtkartoj ilustritaj.
PM — poŝtmarkoj. bfl. — bildflanko.

A d o n y  (Hungario, Fey£r megye). — S-ro Ludoviko Balint, bank
oficisto, PL, PM. (kun ĉiuj landoj).

A l p k a r l e ŭ  (Svedujo). — S-ro Hugo A s b e r g ,  PM.
A l e x a n d r ie  (Egiptujo). — S-ro V. H. Krikorian, Chara Abou 

dardar 167.
A n t o f a g a s t a  (Cilio). — S-ino Rosa Bravo, Casila"354, PM.
A u d i n c o u r t  ((Francujo, Doubs). — S-ro A. Grisel, arkitekturisto, 

PL (monumentoj aŭ domoj kun Interesa arkitekturo).
A u t in  (Francujo, Sa6ne-et-Loire). — S-ro B. Pia, 29, rue aux 

Cordiers, PL (kun ĉiuj landoj).
B il b a o  (Hispanujo). — S-ro Josĉ Repollĉs, strato Ascao 28,

Estanco, PL (kun ĉiuj landoj).
B o c h u m  (Germanujo, Vestfalio). — F-ino Martha Sejberth, 

Hedwigstr. 12, L , PI.(kun ĉiuj landoj).
B o c h u m  (Germanujo, Vestfalio). — S-ro Adolf Grothe, Kanai- 

strasse 58, PL (kun ĉiuj landoj).
B o r a s  (Svedujo). — S-ro Enoch Kihlstroem, jurnalisto, L., PL 

(kun ciuj landoj).
Bo r a s  (Svedujo). — S-ro E r ie  Magnusson, KronSngsgatan 7, 

L., PL PM. (kun ĉiuj landoj).
B r u s e l o  (Belgujo). — S-ro V. Lambert*, poste restante Nord, 

PL, PM. (uzitaj kaj neuzitaj).
C a s l a v  (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro Cibulka Karel, N-ro 231, 

PK., PI. (ankaŭ skarabojn kaj papiliojn).
D a NZIO (Germanujo, Westpr.) — F-ino Anna Loepke, Graben- 

gasse 3, pt., PL
D a n z ig  (Germanujo, Westpr.) — F-ino Betty Rŭmer, Poggen- 

pfuhl 79/1, PL
D a n z ig  (Germanujo, Westpreussen) - F-ino Hertha Schliche, 

St. Barbaraplatz 4, PL
D a n z i g  (Germanujo, Westpr.) — F-ino Margot Haslau, Grŭner 

Weg, PI.
D a n z ig  (Germanujo, Westpreussen). — F-ino Gertrud Albricht, 

Petershagen hinter der Kirche N° 33, PI.
D a r m s t a d t  (Germanujo, Grh. Hessen). — S-ro Wilh. Leuschner, 

Karlstr. 62, PM., L. (pri socialpolitikaj temoj).
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vizis al mi informojn, logejon nutradon — mallonge dion. Mi pas La komitato antaŭvidas Ia eblecon aldoni al la skolta manifest
ado Esperantan manifestadon; estus do dezirinde, ke e! multaj
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D a r m s t a d t  (G e rm a n u jo ,  G r i i .  H e s s e n J .  —  S -ro  M a *  N e u fa n g ,  
K a h le r ts t r .  4 0 /f l  ( k o r e s p o n d e  ŝ a k iu d ĵ  Ituii m a j s t r o  a u  u n u a k la s a  
l u d a n t o  e k s t e r l a n d a j

DRgSDCN-A. (Germanujo, Saksujo). — S-ro Rudolt lge!, Feld- 
hetrenpiatz 4, PI., PM. (kun ĉiuj landoj).

Elberfeld (Germanujo, Rheirriand), — S-ro Beichel, Blank- 
str, 30, L., PL (kun eksterlandanoj).

PWM!NY (Francujo, Loirt^. — S-ro Marius Caleyron, 28, rue 
Sadf-Caraot,

Gainesvilll (Usono. Florida). — F-ino E. Esther Owcn, Del. 
UEA, Soirthiand S em in as  (pri poezio, dramo, novaj profesioj por 
virinoj, laboro por Infanoj, alkoholismo).

Gefle (Svedujo). — S-ro Elias Beckmann, Alita. LSrov., L., Pi. 
(fotografaĵojn),

G e f l e  (Svedujo). — S-ro Einar Adamson, 4-27, 20-jara, PI., 
PM., L. (gazetoj).

He l s i n k i  (Finnlando). — F-ino Aino Brŭcker, Kasarminkatu 14, 
Sair. hoit. yhd.

Kamion (Rusujo, Saratovsk, gub.) — S-ro V. Maslov, Prospekt 
Aleksandra li* No 19 (kun neeŭropanaj samideanoj).

K a r s  (Rusujo). — S-ro A. Akopov, Sapernaja ui.
La u b a n  (Germanujo, Silezio). —  S-ro Fr. Lange, suboficiro,

o. Kompanio de Infanteria Regimento N® 19, PI. (kun ĉiuj landoj).
Le n n e p  (Usono, Montana). — S-ro Fred. Rognlie, PK. (ankaŭ 

portretojn).
Lt o n  (Francujo, Rhĉne). — Grupo de Junuloj, PI., L. La 

unuan PI. adresu al S-ro Robert Meychass, studento, 25, rue 
Centrale, Lyon.

M a c e i o  (Braziljo, Alagoas). — S-ro Paulino Santiago, PI. L. 
(pri diversnaciaj aferoj, historio, ktp.).

M a c e io  (Braziljo, Alagoas). — S-ro Pedro Lima, dentisto, rua 
Calheiros da Graca, PI.

Maceio (Braziljo, Aiagoas). — S-ro Josĉ Maia, rua do Com- 
raercio 61, PI.

M oskvo (Rusujo). — Grupo Esp. de komizoj vojaĝantaj deziras 
korespondi kun ĉiuj landoj; adreso: Retrovita, domo 8, loĝ. 6, 
„ Vojago*.

N e u o e r s d o r f  (Germanujo, Saksujo). — S-ro S c h n e id e r ,  lign
ajisto, F£infhauserweg 238 E., PI., bfl. (kun ĉiuj landoj).

New-York (The Bronx, N. Y., Usono). — S-ro (dreston C. Colgne, 
2627 Webster Ave. (kun psikologoj pri nenorma psikologio, hipnozo, 
sonĝoj k. s.).

O l o m o u c -N o v o s a d y  (Austrio, Moravio). — F-ino Vlasta 
Dolezelova. PI., PM., bfl.

O l o m o u c -N o v o s a d y  (Austrio, Moravio). — F-ino Anna Kascfi- 
pirek, PI., PM , bfl.

O l o m o u c -N o v o s a d v  (Austrio, Moravio). — F-ino Hilda Kudela, 
PI., PM., bfl.

Pla (JEN t./V. (Germanujo, Saksujo). — S-ro Kurt Lange, Krtnig 
Georgstr. 15, PI., L. (precipe kun samideanoj en London).

P o it ie r s  (Francujo, Vienne). — S-ro Georges Thibault, studento,
IO, piace de ia L iberi, PI., PM., L , bfl. (kun ĉiuj landoj).

Po itiers  (Francujo, Vienne). — Ija fraulinoj kaj fratioj de 
.Esperantista Junularo* deziras konstantan korespondadon kun ĉiuj 
landoj. Sin tumi al Ia prezidanto: S-ro Gaston Lelarge, studento 
44, rue de la Cathedrale, PI., PM., L , bfl.

S a b a d e l l  (Hispanujo). — S-ro Jozefo Sobrĉ, 5, Huerta Nueva, 
PK., L.

S a b a d e l l  (Hispanujo). — S-ro Jaime Guillem, S to .  S a h id  127, 
PI., PM.

Sidi-Abdallah (Tunizio, O. M.) — S-ro Lucien Bito, Pi.
S m i c h o v - N a d r a z i  (Austrio, Bohemajo). — S-ro Adolf Kaŝparek 

(interŝanĝas belajn fotografaĵojn, kliŝaĵojn, ankaŭ trikolorajn, Esp: 
gazetojn kaj ne-Esp. iiustr. gazetojn).

Tunis (Tunizio). — S-ro Ed. H6Iie, O. M. 1« Sidi-Abdallah- 
FerryviIIer PI., PK.

W i n d s o r  (Anglujo). - S-ro W. Drury, studento, L., PI., PK., 
(kun ciuj landoj, pri Ĉiuj temoj, sed precipe literaturaj, sociologiaj 
kaj-artista}). — *............ —.........................................

!
P B T O J K A J PK O PO N O .J

AGENTECOJN por ĉiuj landoj prizorgas samideano, nomas 
devenojn ktp. Senpage, nur unu respondkup. Postlagerkarte 93, 
Berlin SO. 26.

AVIZO. — La nova adreso de Librejo .Esperanto* en Monte
video estas: strato Coton 1517. Montevideo (Uruguay).

CIUJ ESPERANTISTOJ KONSENTAS, ke ne povas esti festo,
festeno, balo, kongreso kaj familia festo sen ESPERANTO, burgunda 
ŝaŭmanta vino por Esperantistoj, de S-ro Gaston Charcousset 
Esperantia entrepreno). Bonega kvankam malkara: Petu senpagan 
esperantan prezaron de J. Pion-Muller, 21, rue de Lorraine, Beaune, 
C6te-d‘Or, Francujo.

ĈIUJ SPERTAJ ESPERANTISTOJ KONSENTAS, ke dum iesto 
festeno, balo, kongreso kaj familia festo nek ŝaŭmanta aŭ neŝaum- 
anta vino, nek brando nek biero aŭ alia s Iko hola jo estas necesaj, 
La vera ĝojo devenas el profundo de I' koro kaj ne bezonas insti
gilon tiel dangeran kiel ia alkoholo. La kutimo festi trinkante estas 
kauzo de multnombra malfemo.—St.

ESPERANTISTOJ LEGU ATENTE! ĉ u  vi volas Spari monon ? 
Se jes, kiam vi deziras aĉeti kian ajn komercaĵon francan, turnu vin 
al la firmo Remy kaj K-to. Ĝi profitigos vin je parto de diskonto 
ricevota de la fabrikistoj pri ĉiuj artikloj. Skribu petojn (kun re
spondkupono) a! Remy kaj K-io, Komerckonsulo de UEA, Boite 450 
(poŝtkesto), poste centrale, Paris.

t
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FILATELIO. — S-ro W. C. Poeemdelust, Prinsengracht 148, 
Amsterdam (Nederlando), petas interkanton de uzitaj ĉiulandaj poŝt
markoj por multvaloraj Nederlandaj poŝtmarkoj.

FILATELISTOJ. — Dek aŭ pil multe da diversaj austriaj jubileaj 
poŝtmarkoj interŝangos A. Ptaĉovsky, Lorecka ui., Kutna Hora, 
Austrio, Bohemujo.

GRAVA PETO. - -  Esperantisto, hinda kristano, D el.de  UEA, 
deziras Neesti la Dekan Kongreson en Parizo. Li eatas tre malrica, 
ĉ u  ia samideano bonvole helpus lin? Adreso: S-ro K. Samuel, 
Serampore College, Serarnpore, Bengal, Hindujo.

PENSION * LERNEJO : 17 Sti Stephens Squareĵ London W, 

D-ro O’Connor. M. A. P. D-ro. Prospekto senpage.

POSTMARKOJN hispanajn, portugalajn kaj brazilajn, uzitajn, 
novajn kaj malnovajn deziras interSanĝi Juliusz Chodacki, Nowy 
Sacz I, Galicio, Austrio.

RUSA VORTARO de P. Stojan, laŭ modelo Larousse, enhavas
40 mil vortojn kaj 1300 bildojn. Afrankite kaj rekomendite Sm. 3.50, 
bone bindita Sm.3.80. Librejo .Esperanto’ , Lubjanskl pr.3 ,Moskvo

SENPAGE. - -  Kontraŭ PI. mi sendos ilustritan gvidfolion de
ĝardenurbo Letchworth. F. A. Goodliffe, Delegito, Letchworth 
(Anglujo).

i  i» . m > h i i «»4

SIGELMARKOJ. — Ni estas seriozaj kolektantoj de Esp. sigel
markoj, kaj ni petas eldonantojn de Esp. sigelmarkoj daurigi Ia 
sendon de specimenoj de siaj eldonoj; ni nepre aĉetas, sed nur la 
Esperantajn, precipe ni preferas la tomarkojn. V. J. Aleksandrovskij 
(Novouzensk), N. Pizov, J. Jurjev (Kuzneck), A. Seitov, Kuzlin 
(Kazanska), L Dementjev (Balaŝov), Almazov (Pjatigorsk.). Georg 
Davidov, Saratov, Poŝtkesto 12 (Rusujo).

STIRIO en vintra vestado, — Artikolo kun belegaj Ilustradoj en 
N° 2 de .La Marto* en Haida (Bohemujo); prezo unu respond
kupono.

— - “T

TESTUDOJ, gardantoj kontraŭ la insektoj en la gardenoj. Du 
belaj testudoj kontraŭ poŝtmandaio de Sm. 2.500 por Europo; ekster 
Efiropo oni aldonu la poŝtelspezojn. Adreso: H. Manaon. Librejo 
Esperanto, Ferrvville (TunJziot “  '
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Vi devii legi en la arte llustrita

H O N G H E H A g a z e t o
la cirkulerojn de la Organiza Komitato; la Informojn de la Komisionoj; 
la praktikajn konsilojn de M I .  A .; la artikolojn de famaj Esperantistoj; 
ia nomaron de la Kongresanoj; la respondon al ĉiuj viaj demandoj.

S l j j  O  . . . por legi tion, necese estas ricevi la Gazeton. 
Ricevos ftin nur la Jani alirinta] Kongresanoj

V I  A  T I Se vi aligos ekzemple en marto, la I* 
===1= ^ = ^ ^ - ™  ~ de vi ricevota numero estos la aprila.

L F. KAHAN
BERLIN S-O. 26

D r e » d « n « r a t r a t o  5

foprt2 (ataaio ie fortimi i IM
flirtis ptr: Metalaj numeromaSlnoj, 
poŝto-stam poj kaj stampo-kusenoj.
ooooo

Por:
Predejoj 
Papa re jo j
B ankoj
o o o o o

&[)71RABBbo>

o o o o o
Por:

P o s ta j  taj
Fervojaj
oficejoj

ooooo

O ni n e p r e  p o s tu lu  la  k a t a lo g o n  s e n p a g a n .  
En tiu lando fa i sercas reprezentantojn

kaj agentojn.
Se eatis re iran ta  iu el miaj leteroj, mi petas ĝin denove sendi 

ai mla nova nuna adreso: L. F. Kahan, Berlin S. O. 26, Dresdener- 
strato 5.

"MMMMHMMMiMMIMIHMfiliMSEESSESSSS^SEVT

HOLDEN FRATOJ!
liveras Botojn, Ŝuojn, San
dalojn, Pantoflojn, K aduk

ajn ŝuojn, Strandojn kaj -  
ŝtrurapetojn. ĉiuj ekskluzive 
laŭ la tipo „Naturfonno'

HOLDEN FRATOJ
3 , H a re w o o d  P la c e , O x fo rti C irc u s , L o n d o n  W. 

Katalogoj senpage. Oni 'parolas Esperante.

La artefarita

/U T M O N T A !^

S )r '  i ^
B A N O  J ?

i i
J I  M  . , 1  •  H  I HM» ti‘,f (t i

( / ,
.  >\>

BERLIN NW 6, Luisenstr. 
Oni parolas esperante!

51.

Ilova ko ra cm e todo!
Por malsanoj de la asimilo, 
de la sango kaj por mal
sanoj de la koro kaj de la
nervoj k. a. Oni mendu pro
spektojn esperantajn (sen
page) aŭ broŝureton (20 Sd.).
— DU FAKKURACISTOJ. 
Direktoro: D-ro BREIGER.

U

E. J. HOFFMANN THUN
---------Fabrikejo de karton- kaj ladpakiloj
Specialajo: LADDOZOJ s a i  kaj kun stampo de la 
firmo faritaj el unu peco kun duobla faldo kaj lutita.
Patentskatoloj. — Skatoloj por konservadoj. — Mielujoj. 
— Dozoj por uzadoj en apotekoj kaj ciuj aliaj por

diversaj uzoj.
Litografio — Kromo-presado

por skatoloj kaj reklamacioj. — Reliefaj Stampadoj.
Librobindejo icaj kartonatoj

Mekanika Laborejo
Telefono — Adreso telegrama: HOFFMANNS THUN
Bronka medalo 2 argentaj meda

PARIS 1189 OfcNE\fe 1W6

•  »

M l i i i  i I\T f I 11 N

J h J i o & e / f f l a n

Agrable facilfluanta
Postulu prospekton 
perantan kaj senkostan

Specimenon
_ fabrikanto
GUNTHER. W AQ N ER
-lannover [Gcrmanu

•  • V i e n o  [A ustria
«*•

La viroj, kiuj deziras esti sanaj, sendu sian adreson al 
.Komerco*1, Lodz, Rusujo, Polujo, Konstantinovska 49, kie 
ili ricevos senpagan konsilon.


